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περιεχόμενα

Ή Βασίλισσα "Ολγα, ύπό Αγγελική; Πανα- 
γιωτάτου.

Σιαμάτιος Παρλιάρος, ύπό Λ'.
Σκέψεις περί Τέχνης Ίω. Ji.-.-ιρε, ύπό 2’.ι. 

Δε-Βιάζη.

Εικόνες (‘ΐεοτοκοπούλου, ύπό θεοΛ. ΒελλίΔ- 
ΐ’ίτου.

Σημειώσεις ένας μηνός, ύπό Δάφυιδο;. 
Στή Βασίλισσά μας, ύπό Μαρίας Ζάμπα.
1 Ιοικίλη Σελίς : (Μνημόσυνον τοΰ Βύρωνος.— 

Τά κουμπιά τοΰ Ίψεν. — Περίεργον μνη
μεΐον.— ’Ηγεμόνες καί καλλιτέχνη.)

Φλέρτ, ύπό Σπ. Τρικούπη.
Άλλά... ύπό’J.aaodrrow.
Θέατρα Ά&ηνών.
Γράμματα καί Τέχναι.

ΕΙΚΟΝΕΣ

Ηαντοκράτωρ, πίναξ Περ. Τσιριγώτον.
Τό ό'ραμα τοϋ Κωνσταντίνου, ΰτΛ Π. Ίσιοι- 

γωτον.
Ό αύτοκράτωρ Γουλιέλμος.
Οί Ιδρυταί τοΰ Λευκό > Σταυρού. 
Διακοσμητικός πίναξ, ύπό Π. Τσιριγώτον. 
Έδμ. Φύρστ, ώς Λουδοβίκος ΙΑ'.

ΕΘΝΙΚΟΝ ΔΑΝΕΙΟΝ
250 ΕΚΑΤΟΜΜΎΡΙΩΝ

Η ΛΑ I ΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ έν Αθήναις καί Πειραιεΐ, άποκτήσασα 'Ομολογίας τοΰ 
νέου ηγγυημένου δανείου τών φρ. 250 εκατομμυρίων, θέτει ταύτας 
είς τήν διάθεσιν τοΰ Κοινού είς τήν τιμήν τής ήμερας.

ΤΜΛΕΦΩΝΟΝ
ΤΙ· II Α.Υ. ό πρίγκηψ Χρηστόφορο; εΐνε πολύ κα 

λό; κλειδοκι-μβαλιστής. Έχει έξαιρετικόν Ιδίως τάλαντοι 
άκομπανιατέρ. Τό άπέδιιξεν els τόν «Σύλλογον κδι 
Έραοι τεχνών».

Β· "θ ό’ Παριοίοι; κ. Λ’. ’/IfeWi εΐνε κάτοχο; μιφ 
τών τριών οωξομένων εικόνων τοϋ Άλ'/έδου δέ Μυοοέ. 
Ειντ έλαιογραφία, έργον τοϋ ζωγράφοι· Κενέ. Τήν ήγά] 
ράοττ άντί γενναίου ποσού ’Αντίτυπου έδημοσιεύΟη έοχά 
τω; el; τήν ill lustra lion».

Β.— Χεώτερα έργα τοϋ Πατρινοΰ ζωγράφου κ. Έπ. 
θωμοπούλον έξετέθηοαν πρό δύο μηνών ci; τήν προι'λή- 
κην τοϋ βιβλιοπωλείου Έλευθερονδάκη. Εΐνε δυνατές 
ποίΰ είς τό χρώμα. Τά έργα του γνήσια ελληνικά. Μίβ 
χωρική με πρόβατα, μερικοί χωριατοποΰλε;, ενα; γέροι 
ήοαν έκτακτα.

Φ»2.<1> Ν.— ‘Απόδειξις τοϋ '/ανατιομοΰ τών μαλλια
ρών εΐνε καί τό εξής γεγονός :

H πριγκήπιοα Ελένη, θυγάτηρ τοϋ βαοιλέως, εύχαρι- 
οτηθεϊοα άπό τό βιβλίον τής κ. Δέλτα τόν - Βούλγαρο- 
κτο'νον , άλλ. * όχι κιά άπό τήν μαλλιαρήν γλώοσάτ 
του, έξέφραοε πρό; τόν καθηγητήν τη; κ. Σακελλαρύ- 
πώλον τήν ευχήν νά με τ ε φ ο άζ ε τ ο εί; τήν όμιλου- 
μένην, τήν απλήν καθαρεύουσαν, διά νά χρηοιμεύοη ιός 
αναγνωστικόν βιβλΐον. Ό κ. καθηγητή; ενρεν όρθοτάτην 
τήν Ιδέαν, Λ Λέ «Σύλλογος τών Ωφελίμων βιβλίων· προ- 
θυμω; άνέλαβε τήν έν μεταφράσει ύπ* αύτοΰ τοΰ κ. Σα· 
κελλαροπουλου εκδοοίν. Ή μαλλιαρή συγγραφείς όμως 
ήρνήθη νά διόορ τήν άδειαν τή; μεταφράοεοι; εί; τήν 
γνηοίαν 'Ελληνικήν . . .

ΙΙαπαγάλφ.— Ή χρήσι; τής Γαλλικής λέςεως — 
πότε έπί 3<ι λειψή αύτή ή ξενομανία ; — ζέοτ
εινε που..· κρύα. Ο! δημοσιογράφοι κάμνονν κατάχρη- 
οιν. Καί αύτή ή πρωτοβουλία κατήντηοε ζέον; Κα! που 
νά ένοκή ψουν ή ζέοτ . . . ε; !.

CINEMACOLOR 
,,ΠΑΛΛΑΣ"

Όδος Σταδίου
Ειδικού κτιρίου μέ 'reXeiav ήλΐκτρικήυ &γκα- 

τάστασιυ.—"Ευτουοι τροβοΧαι.
Χρωματιστοί ταιυίαι.

Παρακαλοΰνται οί έν ταϊς έπαρχίαις 
και έν τώ έξωτερικφ κ.κ. συνδρομηται 
όπως· άποστείλωσιν απ’ εύθείας προς 
ήμας τήν συνδρομήν τοϋ αρξαμένου I V. 
έτους.

“ πιΝΤ^ΚΟθΜΚΜ”
ΓΙαοακαλοΰνται οί καί)υστερούντες τήν συνδρομήν των, όπως άποστείλωσιν 

αι',τήν απ’ ευθείας προς τήν έν Αθήναις λιεύθυνσιν τής «Πινακοθήκης», άφαιροΰν- 
TFC τά έξοδα τής αποστολής.

Είς τούς καθυστεροϋντας διακόπτεται ή αποστολή τοΰ φύλλου.

a. I. ΚΑ^ΟΓΕΡΟΠΟΥΛΟΥ
ΔΙΕΥΘΥΝΤΟΥ ΤΗΣ '’ΠΙΝΑΚΟΘΗΚΗΣ,,

ΔΙΗΓΗΜΑΤΑ- -«λ. 208.—Δρ. 3.
ΕΝΤΥΠΩΣΕΙΣ ΤΗΣ ΖΩΗΣ Διηγήματα Εικονο

γραφημένα Σελ. 64.—Δρ. 2.
ΧΡΥΣΑΝΘΕΜΑ. ΙΙεζά ποιήματα μετά χρωματιστών 

εικόνων. Σελ. 4"4.—Δρ. 3.
ΣΑΤΥΡΑΙ Διηγήματα. Σελ. 64.—Δρ. 2. 
ΦΩΤΟΣΚΙΑΣΕΙΣ. Πεζά ποιήματα μετ εικόνων 

Σελ. 64.-Δρ. 4.
ΣΕΛΙΔΕΣ- Διηγήματα- Σελ. 128. —Δρ. 2.
ΦΥΛΛΑ ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟΥ 'Εντυπώσεις καί 

•Δεις. Σελ. 84.—Δρ. 1.
ΑΝΑΓΛΥΦΑ- Διηγήματα Σελ. 64.—Δρ 1.

Πωλοΰνται είς τά '•/ραφέΐά μας

σχε-

Jiri τούς συνδρομητής τής «Πινακοθήκης* ας το 
ημιϋυ της τιμής.

Γ ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΙΚΟΝ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ^
V ΦΩΤΟΤΣΙΓΚΟΓΡΑΦΙΑΣ
J Kfil ΞΥΛΟΓΡΑΦΙΑΣ /

ΑΡΠΗΤΟΥ/
ΟΛΟΙ KOACKOTPQNH / 

ΑΡ55 I 
ΑΟΗΝΑΙ Μ

ΕΚΔΟΣΕΙΣ
"ΠΙΝΑΚΟΘΗΚΗΣ.,

ΤΟ “ΚΡΥΦΟ ΣΧΟΛΕΙΟ,, τίναξ Ν. Γύζη Φω
τοτυπία εί; μέγα σχήμα Αρ. 1. Έπί χονδρού χάρτου 
δραχ. 3.

“ΔΥΟ ΠΟΝΟΙ,, δράμα Φρ Κοππέ, κατά μετάφρα- 
σιν Άγιδος θέρον. Έπί ‘Ολλανδικού χάρτου δρ. 1. 

ΤΟ “ΜΑΥΣΩΛΕΙΟΝ.. δράμα Ν. Λάοκαρη καί Π.
Λημητοακο^ονλου δρ. 1.

ΤΟ “ΠΑΣΧΑ ΕΝ ΕΛΛΑΔΙ,, σίναξ Φρίξον ‘Αρι- 
οτέως. Φωτοτυπία είς μέγα σχήμα δρ. 1.

Η -ΜΙΚΡΑ ΕΠΑΙΤΙΣ,, πίναξ L. Perrault. Φωτο
τυπία εί; μέγα σχήμα δρ. I.

Η “ΑΙΩΡΑ,, πίναξ Vif/or. Φωτοτυπία εί; μέγα σχήμα 
δρ. 1.

Ο ΑΠΟΧΩΡΙΣΜΟΣ ΤΗΣ ΝΥΜΦΗΣ,, Πίναξ 
RochegrOSSC. Φωτοτυπία δρ. 1.

Ο ΑΓΓΕΛΟΣ ΤΟΥ ΜΑΡΑΘΩΝΟΣ-, Τρίχρωμο; 
φωτοτυπία είς μέγα σχήμα. Πίναξ Beilliet δρ. 1.

ΤΟ ΌΝΕΙΡΟΝ , (·. Bargelini Φωτοτυπία δρ. 1. 
Ο “ΖΕΥΞΙΣ ΕΚΛΕΓΩΝ ΠΡΟΤΥΠΟΝ, πίναξ

Vincent. Φωτοτυπία δρ. Ι
Ο ΕΝΤΑΦΙΑΣΜΟΣ ΤΟΥ ΚΟΜΗΤΟΣ Δ ΟΡ-

ΓΑΖ,, πίναξ Α. θεοτοκοπούλον. Φωτοτυπία δρ. 1. 
“ΔΟΜΗΝΙΚΟΣ ΘΕΟΤΟΚΟΠΟΥΛΟΣ,, Καλλιτε

χνική καί ιστορική μελέτη ΰπό I. Καραβία, δρ. 1.
“ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΑ,, Πίναξ J. Knopp, δρ. 1.

Διά τούς συνδρομητάς τής “Πινακοθήκης,, είς τό 
ΗΜΙΣΎ ΤΗΣ ΤΙΜΗΣ

ΤΟΜΟΙ “ΠΙΝΑΚΟΘΗΚΗΣ,.
Άπο τοΰ Α' μέχρι τοΰ ΙΔ' έτους 

εύοίσκονται εϊς τό γραφεΐον μας τιμώμενοι οΐ 
χρυσόδετοι έκαστος δρ. 15, οΐ άπλόδετοι δρ. 12. 

Διά τούς άγοράξοντας πλήρη σειράν γίνε
ται έ'κπτωσις 25 τοϊς ο)ο.

Καλύμματα χρυσόδετα 
νής α3ΐιναηοδήηης,, 

όλων τών έτών πωλοΰνται είς τδ γρα

φείο ν μας αντί δρ. δύο έκαστον.
g^o ^eG^o g^g^g^o g^?



Η ΜΕ ΡΟΑΟΓ10 Ν

“HINRKOeHKHS”
36ομι/δς τόμος εκ 256 σελίδων

Πρός τούς κ. Ύδοολήπτας της 
ηόλεως ’Αθηνών.

Μελέται φιλολογικοί, καλλιτεχνικοί, ίστορι- 
καί, επιστημονικοί, διηγήματα, ποιήσεις, εικό
νες έργων ζωγραφικής.

Τιμιίται διά τους συνδρομητής μας βρ· 1. 
Διά τους μη τοιούτους δρ. 3, Εις τους νέους 
εγγραφομένους συνδρομητής (κεοστεχχεταΐ 
δωρεάν.

(Έκ τοΰ υδραυλικόν τμήματος τον Λήμου 'Αθηναίων!.·

Προοχαϊ,οΰνται οί κ. κ. ι'Λοολί/.ττα. ο.τως .τοοοέΖΛωοιν 
r/ς r<i ταμνιον τον Αήμοι· καί χαταβάλτυαι τό ΰντίττμον, 
τον ϋδατος τρέχοντος ΐτονς, καθόσον ίν εναντία jreoi-j 
.-ιτώσ'ΐ >/ υδραυλική ν.-τηρεοία τον Δήμου Οά εϋρεθή εϊς' 
τήν ανάγκην νά ίνεργήοη τήν αποκοπήν τοΰ ϋδατος.

ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΑΑΑΟΣ
ΕΝΤΟΚΟΙ ΚΑΤΑΘΕΣΕΙΣ

Καταθέσεις εις τραπεζικά γραμμάτια.

ΤροποποιηΟεϊσης τής κλίμακο; τών τόκων τών st; 
♦τραπεζικά γραμμάτια νέων εντόκων καταθέσεων, εν 

?Φει ή έπί προθεσμία, δηλοποιεϊται, δτι άπό 15 ’Α
πριλίου 1909 ή ’Εθνική Τράπεζα τή; 'Ελλάδος δέχε
ται παρά τε τώ Κεντρικώ Καταστήματι καί τοϊς Τ- 
ποκαταστήμασιν αύτής καταθέσει; είς τραπεζογρα- 
μάτια άποδοτέας έν δύει ή έν ώρεσμενη προθεσμία 
έπί τόκω’

1) 1)2 τοϊς ο)ο κατ’ έτος διά τάς έν οψει άποδο
τέας καταθέσεις μέχρι ποσοϋ δρ. 10.000 πέραν τοΰ πο
σού τούτου τοΰ τόκου όριζομένου εις I τοϊς ο)ο χατ 
έτος. Αί καταθέσεις αύται γίνονται δεκταί καί εις 
ανοικτόν λογαριασμόν, παραδιδομένου τώ καταθέτη βι
βλιαρίου λογαριασμού καί βιβλιαρίου επιταγών.

2 τοϊς οήο κατ’ έτος διά τάς καταθέσεις τάς άποδο
τέας μετά ές μήνας τουλάχιστον.

2) 1)2 τοϊς κατ' έτος διά τάς καταθέσεις τάς άπο
δοτέας μετά ές μήνας τουλάχιστον.

3 τοϊς ο)ο κατ’ έτος διά τάς καταθέσεις τάς αποδο- 
<έας μετά δύο έτη τούλάχιστον.

3 1)2 τοϊς ο)ο κατ' έτος διά τάς καταθέσεις τάς άπο
δοτέας μετά τέσσαρα έτη τούλάχιστον.

4 τοΐς ο)ο διά τάς καταθέσεις τάς άποδοτέας μετά 
πέντε έτη τούλάχιστον, ώς καί διά τάς πέρα τών 
πέντε έτών, ή τάς διαρκείς.

Καταδόσεις είς χρυσόν

ΧΑΡΤΟΠΠΑΕΙΟΝ
ΠΑΛΛΗ ΚΑΙ Σ,ΑΣ

ΑΘΗΝΑΙ 'Οδός Ερμου

ΙΙλοΰτος γραφικής ύλης.—’Έντυπα και επι

σκεπτήρια καλλιτεχνικά. —’Εργοστάσιου φακέλ- 

λων τέλειον.—Χάρτης τυπογραφικός λευκός και 

εξωφύλλων παντός είδους και πάσης ποιότητας. 

Χάρτης έφημερίδων. — ’Επιστολικά δελτάρια.

Εύδηνία, άκρίβεια, ταχύτης.

ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΙΚΟΝ ΦΟΤΟΓΡΑΦΕΙΟΝ 

ΕΠ· Ξ*Ν®ΟΠΟΥΛΟΥ 
ΑΘΗΝΑΙ — ΟΔΟΣ ΕΡΜΟΥ ΙΟ

Τό καλλιτεχνικώτερον φωτογραφέϊον τών 

’Αθηνών. — Μηχανήματα τέλεια.—Ταχύτης. 

Τιμώ ασυναγώνιστοι.

Μεγεθύνσεις καλλιτεχνικαί.

Δέχεται ετι εντόκους καταθέσεις είς χρυσόν, 
είς οράγκα καί λίρας Αγγλίας, άποδοτέας έν ώρισ^ένχ 
προθεσμία ή διαρκεΐ, επί τόκω
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21)2
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ΒΙ ΒΛΙΟΔ ΕΤΕΙΟ Ν
ΤΗΣ Β. ΑΥΛΗΣ

MIX. ΑΡΝΙΩΤΟΥ
'Οδός Πραξιτέλους άριφ. 42

ΕΝ ΑΘΗΝΑΙΣ
υΚαχχιτεχνικη έργασία

Τιμαι συγκαταβατικοί
1
2
4
5

έτους 
ετών 
ετών 
ετών

Αί όμολογίαι τών εντόκων καταθέσεων έκδίδονται 
κατ’ εκλογήν τοΰ καταθέτου ονομαστικά! ή ανώνυμοι.

Τό κεφάλαιον καί οί τόκοι τών ομολογιών πληρώ
νονται παρά τώ Κεντριχώ Καταστήματι καί τή αιτή
σει τοΰ καταθέτου παρά τοϊς Ύποκαταστήμασι τής 
Τραπέζης ε'ις τό αύτό νόμισμα, είς δ έγένετο ή κατά- 
ίεσις.

ΝΚΟΛΑΟί ΓΕΩΡΓ^.ΝΤΜΣ
Γ λ ύ η τ η ς

Ιι.τλοιματοΰχος τής Καλλιτεχν. σχολής ‘Αθηνών. 
’Εργαστήριον έν τή όδιΐ» Άναπανσβως 

Τμήμα μνημείων

Αναλαμβάνει την κατασκευήν καλλιτεχνικών 
μνημείων, ανδριάντων, προτομών, διακόσμήσεων.

♦♦♦ ΠΑΝΤΟΚΡΑΤΩΡ ♦♦♦
”£ρχοε Περ. Τσιριγότου



Η ΒΑΣΙΛΙΣΣΑ ΟΛΓΤ^ ΣΤΑΜΑΤΙΟΣ ΠΑΡΛΙΑΡΟΣ

ΟΥ φάνηκε σάν τή 
«Μαντόνα» τοΰ Μουρίλ- 
λου τήν ώρα, ποΰ μ.’ 
έδέχθηκε στήν αίθουσα 
τοΰ βαποριού, καθώς έ- 
στέκετο μπροστά μου μέ 
τό μεγαλοπρεπές παρά
στημα καί τήν γλυκύ- 

τητα τής καλωσύνης χυμένη στά ευγενικά χαρακτηρι
στικά πίσω απ' το μελανό πέπλο. Το ευγενικό πρό
σωπο μόλις απαλά το αύλάκωσεν ό χρόνος μέ τά βε
λούδινα φτερά του. Καί ή εύσπλαχνιζή ψυχή της 
έσκόρπισε μιά άσβυστη γαλήνη καί ένα άσβυστο φεγ- 
γοίόλημα ’Ομορφιάς, που χάριζε·, στή φθαρτή μορφή 
τό άφθαρτο όνειρο του Ιδανικού. Πίσω άπο -.ό θολό, 
το σκοτεινό πέπλο ή εύσπλαχνιζή μ~ρφή φαίνεται σάν 
φωτεινή ούράνια σκεα. ΙΙισο» άπό τό σκοτάδι τού θα
νάτου ένα ανέκφραστο μεγαλείο γεμάτο φώς απλώ
νεται γύρω της, ποΰ χαϊδεύει απαλά τήν ψυχή.

Άπό τό μελανό πέπλο τό βουτηγμένο στο μυστήριο 
τοΰ πένθους καί τοΰ πόνου, άπο τό μελανό έκεϊνο πέ
πλο, ποΰ δείχνη πειό μεγαλοπρεπή τή φυσικά Βα
σιλική μορφή άπειρα: σκέψεις γλυστρΰν μέσα στο νοΰ 
μου καί άπειρα αισθήματα γεννιούνται στήν καρδιά 
μ.ου. *

Ό πέπλος έκεϊνος έγραψε γιά μιά σιιγμή μπροστά 
στά μάτια μου όλη τήν ιστορία τοΰ δοξασμένου και 
ματωμένου Χρόνου Δώδεκα-Δεζατρία.

Ή φαντασία μου πέταξε μακρυά καί είδα στά μα
τωμένα κορφοβούνια όλες τής άγριες πραγματικότητες 
τοΰ θανάτου καί όλα τά τερατώδη όργια τής μάχης. 
Κι' έζησα γιά μ ά στιγμή στήν κραιπάλη τοΰ πολέμου 
κα’ι ακόυσα τής άγωνειώδεις φωνές καί όραματίσθηκα 
τά καμματιασμένα πρόσωπα καί άνέπνευσα τούς δηλη
τηριασμένους ατμούς,καί ύπέφερα τάς φρικώδεις απαν
θρωπιάς. ποΰ παγώνουν τό αίμα καί απειλούν τό λογι
κόν. Κα: είδα τό πέπλο τοΰ ’Λδϊυ νά ξαπλώνεται στά 
πέταλα τών λουλουδιών, όπως αύριο τά πέταλα τών 
ρόδων θά σκεπάσουν τόν πέπλο τοΰ "Αδου. Καί είδα 
πάνω άπό τής φρικιαστικές καί άπατρόπαιες στάσεις 
τών σωριασμένων κορμιών μιά άχτϊνα ολόφωτη νά 
σκορπίζη παρηγοριά ζαί φώς καί ζωή στ' ακρωτηρια
σμένα παλληζάρια. Είν’ ή ματιά τής «Βασίλισσας 
Μάνας» ποΰ μέ τό βλέμμα της τό άγιο σβύνει τής 
μαύρες Λάμιες τοΰ πόνου κα: την οδύνη τοΰ σπαραγμού, 
γιατί στά Βασιλικά στήθη της λάμπε: σάν φωτιά ιερή 
άπό κάποιαν Έστιάδα άναμένη - »; αγάπη.
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Καί τοΰ κορμιού της τό περπάτημα, κα! τού χεριού 
της τό κάθε κίνημα ύμνος είνε παρηγοριάς στή λαχτά
ρα τών παιδιών της. "Ο! τί χαμογέλοια θείας αυγής 
ζα: τ: λαμπυρίσματα προσώπων σκορπάει γύρω ή φω
τεινή ζοσμοστασιά της

Καί μοΰ φάνηκε σάν γλυκοξημέρωμα ή μορφή της 
έκεϊ μ.αζρυά μέσα στή μαύρη τοΰ πόνου καταχνιά.

Καί μοΰ φάνηκε σάν αιώνιο άνθισμα τό χαμογέλοιο 
της πάνω άπό τά Τάρταρα τοΰ "Αδου και τών μαρ
τυρίων τούς σταυρούς.

Κ:' είδα τής αγάπες όλες, που γέννα ή μυθόπλαστη 
μορφή της. Καί είδα τής θυσίες όλες μεσ' στά χρυ- 
σοσύγνεφα τοΰ ονείρου-έργα, όνειρα ήρώων, πάνω άπο 
τους πόθους τών άπλών, στά βαθειά τοϋ Άπειρου.

Κι’ είδα μιά φωτεινή κορώνα αιώνια, πάνω απτήν 
εφήμερη κορώνα της νά θαμβώνη τοΰ "Ηλιου τής λαμ
πράδες στ'ον Ώζεανό-τόν Ουρανό.

Κι' ήταν τής Ευσπλαχνίας ή κορώνα.
Κι'είδα τήν όλόασπρη ορμή στά δράματα μαρτύρων, 

στής Παιρίδος τό βωμό ποΰ βωμός μου εινε,πούνε τών 
γενναίων ό βωμός, πούνε κι' ή πατρίδα τών ήρώων 
καί τοΰ Στρατηλάτου-Γυιοΰ της.

Καί είδα στή τρισεύσπλαχνη μορφή της τ’ όνειρο 
τώνάγενήτωνστοχασμών σάν λιβάνι ν’ άναβαίνη—θεί
ας αγάπης!

Καί είπε ή Μοϊρα ή βάσκανη .
—Τήν όλόανθη τή Δόξα σου, τρισεύγενη,μέσα στο 

αίματόρεμμα τοΰ μαρτυρίου θά δουτήσω, καί τή δο
ξασμένη σου ΙΙορφύεα μέ αίμα εκλεκτό θά κηλιδώσω, 
μέ αίμα τό τιμιώτερο καί δοξαστό.

Καί έπληξεν ή τυφλή μοϊρα μέ φαρμακωμένο βόλι 
τόν «πατέρα-Βασίλειά», τοΰ τιμημένου Έθνους τόν 
Πατέρα, τής Ρήγισσας τόν σύντροφο, τον πολυαγα- 
πημένο.

Καί τώρα μπρος στά μάτια μου τό αίμα τοΰ «θνο- 
μάρτυρος άλικη τήν κηλϊδα «ζωγράφισε σάν αστραπή 
στο μαύρο πέπλο απάνω τής μαρτυρικής Βασίλισσας. 
Τί άγρια, τί άλικη, τί κατακόκκινη κηλϊδα.'

Μά είδα παραπάνω άπό το αίμα τό Φώς τοΰ μαρτυ
ρίου ολόλαμπρο νά κυβέρνα τόν 'Αδη καί τό Χάρο.

Καί είδα στοΰ εθνομάρτυρες τόν τάφο τήν πέτρα ο
λόφωτη τό πατρικό τό χώμα νά φωτιζη αθάνατα. Καί 
είδα πάντα άγρυπνα, πάντ' ανοιχτά τά μάτια τής ψυ
χής του, άγρυπνος φύλακας έκεϊ στό δοξασμένο χώ
μα ν' άπομακρύνκ, αιώνια κάθε μιά δύναμι εχθρική, 
κάθε ποδάρι μισητό εχθρού- Καί ολόφωτες καί ολό
χρυσες τοΰ Μέλλοντος τής πόρτες νά άνοίγη γιά τή 
γλυζειά τοΰ Έθνους μας ελπίδα.......

Άλβζάνι'ίυεια.
ΑΓΓΕΛΙΚΗ Γ. ΠΑΝΑΓΙΩΤΑΤΟΥ

ΙΣ τό Δ-λτίον θνησιμό
τητας τό όποιον έδημ.0- 
σίευσαν αί εφημερίδες τής 
22 Φεβρουάριου έδιάβασα: 
«Άπέθανον χθες οί έξής: 
Σταμάτιος 1 Ιαρλιάρας, ερ
γατικός, έτών 32» κλπ. 
'(> νοΰς μου έδραμε πρός 
τον αφανή καλλιτέχνην. 
Άλλά καί ή στρέβλωσις 
τής ζαταλήξεως τοΰ ονό

ματος καί τό άναγραφόμενον έπάγγελμα, μέ έκλόνι- 
σαν. Έπειτα άπό ήμέρας, έμαθα ότι τό όνομα έκεϊνο 
τοΰ «έργατικοΰ» ανάμεσα εις άλλους νεκρούς, ένός 
εκθέτου, έν'ις σιγαροποιού, ένός υπηρέτου καί μιάς 
γρααίς, ήτο πράγματι τό όνομα τοΰ Έ/ά.ηνος γλύ
πτου, μέ τά εύγενή ιδεώδη, 'ο όποιος άΟορύίως είρ- 
γάζετο διά τήν τέχνην κα: τοϋ οποίου τα έργα εις 
ελάχιστους ήσαν γνωστά- Ό Ιίαρλιάρος ητο ό άξιος 
διάδοχος τοΰ Χαλεπά καί είς τήν τέχνην, άλλά και 
είς τήν άφάνειαν. Ή αναγραφή τοϋ ονόματος του είς 
τό δελτίον τής θνησιμότητες ήτο ή μόνη μνεία τοΰ 
θανάτου ένός ΐεροφάντου τής τέχνης. Μόνον τό 
«'Έθνος»—ζαί τό άναφέρομεν όνομαστί διότι άπε- 
τέλεσε παρήγορον έξαίρεσιν—έδημοσίευσε μίαν νε
κρολογίαν ή μάλλον Ιερεμιάδα. Αί ά’λλαι εφημερί
δες ούτε γραμμήν. Καί όμως ό Ιίαρλιάρος ήτο αλη
θινός κα'ι δυνατός καλλιτέχνης. Άλλ' έζησε μέ τήν 
άπογοήτευσιν είς τήν ψυχήν,μακράν τής κοινωνίας καί 
τών συναδέλφων του καί τής τύρβης, έν μέσω τών 
έργων του, σκίτσων καί γύψινων προπλασμάτων, έν 
τω κόσμε.» ον άνέπλαττεν ή φαντασία του, μέ τήν 
μπλούζαν του, ώς απλούς εργάτης.

Ιδού ό σύντομος βίος του. Έγεννήθη εις 'Αθήνας, 
εκ γονέων καταγόμενων έξ Άνδρου. Έσπούδασε γλυ
πτικήν είς τό εδώ Πολυτεχνεϊον, έχων συμμαθητήν 
τον Β. βωμόπουλον. Μετά τήν άποπεράτωσιν τών 
βπουδών του, καθ' άς ήρίστευσε, μετέβη είς 1‘ώ- 
Ρ·ήν. φοιτήσας είς τήν Ακαδημίαν τών Ώραίων Τε
χνών κα'ι έχων καθηγητήν τόν Φεράρη, όστις έσχε 
*«: ικανήν έπίδρασιν έπ’ αύτοΰ. Έπέστρεψεν είς τάς 
Αθήνας, διασώζων έν έαυτώ ελπίδας άναγεννήσεως 

τή; τέχνης, άφοσιωμένος είς τά όνειρα πρός έργασίαν 
ανταξίαν τών ιδανικών του.

Εΐργάσθη έπί δωδεκαετίαν περίπου χωρίς νά έπι- 
καλεσθη ούδενός τήν αρωγήν, ηθικήν ή υλικήν. Καί 
, αυτό όλα σχεδόν τά έρ.α τά όποια άφήκε δέν 

5:νε παραγγελία·., άλλά δημιουργήματα πρωτότυπα, 
έξέθετε. 'Απο τίνος χρόνουΙ'·'·; έζθεσεις σπανίως

μετέφερε τό έργαστήριον του έκ τίνος έσχατιάς τής 
συνοικίας Νεαπόλεως είς έν τμήμα αιθούσης τοΰ 
Ζαππείου. Είς τό υγρόν καί άνήλιον έκεϊνο διαμέ
ρισμα, είργάζετο μέ τόν πηλόν, όλονέν καταβαλλό
μενος άπό τάς κακουχίας.

*

Άπέθανε ένα πρωί ήσυχα όπως καί έζησε. Κανείς 
σχεδόν δέν τό έμαθε καί έκηδεύθη ώς ό τελευταίος 
θνητός. Ζωή καί θάνατος "Ελληνος γλύπτου ! Μήπως 
ό Λάζαρος Φυτάλης δέν άπέθανε είς το ΙΙτωχοκο- 
μεϊον, ό Βιτσάρης δέν έσβυσεν άπό μαρασμόν, ό Δη- 
μητρίου δέν έξεπατρίσθη, ό Χαλεπός δέν περιφέρεται 

είς έν χωριό τής Τήνου ζών μέ χόρτα, 
; "Οταν κάποτε—διά πρώτην καί 
-ήρωτήθη ό Ιίαρλιάρος άτ' — 

πτωχικόν του 
έργασίας του,

ζαπο’.ον

ως αλήτης 
τά όποια συλλέγει 
τελευταίαν φοράν- 
δημοσιογράφον, όστις έξιόκειλεν εις τό 
έργαστήριον, τοΰ τρόπου τής
άπήντησεν ώς :

«’Εργάζομαι πάντα καί μέ μοντέλο 
τελο.Χωριστά τό καθένα είνε έλαττωματικόνδι 
τό νά έργασθής μόνον μέ τό μοντέλο 
αντιγραφή, όπως καί τό 
τήν φαντασίαν σου είνε π 
τά δύο < 
θήσουν είς 
Δι’ αύτό έργάζομαι πρώτα μέ τήν φαντασίαν 
έπειτα κάμνω τήν συμπλήρωσιν μέ 
είς αύτήν τήν συνάντησιν εύρίσκω 
αρέσει.

— Καί αί καλλιτεχνικά: σας προτιμήσεις ώς πρ-ς 
τό ζήτημα τής Σχολής ;

— Άπλούστατα, δέν ακολουθώ καμμίαν σχολήν. 
Μοΰ φαίνεται ότι δι' ένα τεχνίτην αύτό δέν εινε απα
ραίτητον. Ή Τέχνη υπήρξε απ’ αιώνων μία καί ή 
αύτή. ΊΙ ζωή. ή φύσις, ή αλήθεια. "Επειτα όλα: αύ- 
τα! αΐ ποικίλα: σχολαί, α’ι όποϊαι ένεφανίσϊέησαν %ίς 
τήν τέχνην κατά τάς διαφόρους ηλικίας της, υπήρξαν 
πάντοτε ολιγόζωο: καί άπέθανον είς τό τε'/,ος. Ή τέ
χνη εινε έλευθερία καί δι’ αύτό ή ύποδούλωσις της είς 
ώρισμένην μ,ανιέραν δέν είνε δυ»ατή. ’Εργάζομαι 
έπάνω είς τήν έλευθέραν έμπνευσιν μου μή προσέχων 
παρά πώς νά έχη τό κάθε έρ-ρον μου τήν σφραγίδα τής 
ευσυνειδησίας. Τάάλλα, συστήματα —; ---·- ■— 
προτιμήσεις, δέν μοΰ χρειάζονται.

— Καί είσθε ευχαριστημένος άπό τήν δουλειάν σας;
— ’Οπωσδήποτε. ’Εννοείται ή ’Ελληνική γλυ

πτική τέχνη ήμποροΰσε αξιόλογα νά εύρι'σκεται είς 
καλλιτέραν κατάστασιν. Σ’ αύτό πταίουν πολλά πράγ
ματα. Οί ζαλλιτέχναι μας, ή καλλίτερα μεταξύ τών 
καλλιτεχνών μας, υπάρχουν πολλοί μέ άναμφισβή-

κα: χωρίς μον- 
•-·5·"-καί 

τό μοντέλο δέν είνε παρά άπλή 
νά χαρακτηρίσζ,ς μόνον μέ 

:άλιν κάπως ριψοζίνδυνον. Καί 
λαμβανόμενα χωριστά είνε ανίκανα νά σέ βοη- 
είς μίαν άληθινά καλλιτεχνικήν δημιουργίαν. 
. . ω . ,. .Λ y..J;

τό μ.οντε/.ο κα! 
έκεϊνο ποΰ μοΰ

καί σχδλαί /.α’.
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τητον αξίαν. 'Εκείνα ποϋ λέγονται διά κάθε ξένον 
εινε κατά τό πλεΐστον λόγια. Έγώ έκαμα αρκετόν 
καιρόν έξω, προ πάντων δέ εις τήν Ρώμην, ζα: έλαβα 
τήν αφορμήν νά τούςγνωρίσω. *Λλλά μας έχε: ζυριεύ- 
σει μια ξενομανία, ή οποία μάς κάμνει νά πιστεύωμεν 
οτι διά νά είνε ζάλον ένα έργον πρέπει νά εινε ζαμω 
μένο άπό Ξένον καλλιτέχνην. Τούτο όμως προέρχεται 
έζ τού ότι δέν έχει ό κόσμος προσανατολισΟη καλλι- 
τεχνικώς καί όέν έδόΟη προσοχή οιά τήν καλλιέρ
γειαν, υπό τών ειδικών, τού καλλιτεχνικού αισθήματος 
τοϋ Κοινού».

*
• ·

Εις τό έργαστήριον του Ονήσζων ό ΙΙαρλ'.άρος 
άφήκε τά έξής, έν οις ζα: νεώτερα, έργα.

«Ή ’Υπεράσπισες τού πληγωμένου». Δύο άντάρ- 
ται κατόπιν συμπλοκής με τούς εχθρούς έχουν απο- 
τραδηχθή εις ένα άπόμερον. Ό ένας εινε ό'ιριμος λε
βέντης με αρρενωπά χαρακτηριστικά ζαΐ ό άλλος, 
φέρων μάλιστα ζαΐ πληγήν εις τό μέτωπον, μειραξ 
αντάρτης. Κάποιος κρότος ήκούσΟη έξαφνα. Ό 
μικρός—ώς εινε φυσικόν της ήλ’.ζιας του νά τρο- 
μάζη—στίζεται σαστισμένος εις μιαν ζατάστασιν με
ταξύ φόβου ζαΐ έζπλήξεως. Ό άλλος ήρπασε το ντου
φέκι του ζαΐ μέ το έμπειρον μάτι του ζυττάζ.ι προς 
τό μέρος τού κρότου.

«Τό όνειρον όνος έζ.διζ.ητοΰ». Μέ τό ντουφέκι στο 
χέρι έχει άποζοίμηθή εις τήν ράχην κάποιου βουνού. 
'Ονειρεύεται. Τά λιθάρια γύρω τοϋ βουνού μεταμορ
φώνονται εις ζρανία—τά κρανία τών ώραίων θυμά
των—ένω ή νίζη έχει κατεβή κι'έχε: καθίσει εις τήν 
κορυφήν. Κρατεί Βυζαντινόν στέμμα άπό τό όποιον 
βγαίνει μαζύ μέ φλόγα ζαΐ ό Δικέφαλος. Φοβερόν τό 
όνειρον ζαΐ ό κοιμώμενος λεβέντης βλέπει πώς κι' 
ή μοίρα τού κεφαλιού του ε’νε νά στρωΟή κι’αυτό 
κοντά στά υπόλοιπα κρανία. Ε’νε όμως ευχαριστημέ

•Η ΤΟ ΟΡΑΜΑ ΤΟΎ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ►
ΠΙναξ ΙΙερ. Τσιριγύτου

νος ζαΐ έπάνω εις τι 
μενη άφοσίωσίς του

«Ό Σάτυρος καί ή 
τήν συνέλαβε ζαΐ προσπαθεί 
γέλα μέ τήν ασχήμιαν του, 
πράξεις του. _

«Ό θάνατος». Σωρός κρανίων ζα: α^τος 
έπάνω, εις στάσιν, ωσάν νά σαρζάζη τήν

«Το φιλί τής φύσεως». Είνε ή ώρα τής 
ζαΐ εις ένα ώραϊον εναγκαλισμόν παρουσιάζεται 
μυστικόν τής γονιμοποιήσεως. Τά 
Ανοιξιάτικης φύσεως ποτίζουν τήν γην μέ 

ή οποία θά γεννήση τήν βλάστησιν.
«ΊΙ Φιλανθρωπία». Μία συμπαθητική 

ποΰ δίδει τροφήν εις τήν
«Ό Τάφος τών άγνώ 

σκοτωμένου ζαΐ επάι 
μέ τούς όνυχας τήν

«Ό τυφλός Κρητικός», 
φλός, άλύ ά λεβέντης. Δέν 
αλλά χαϊδεύει μέ πόνον τό ντουφέζι του.

Καί ήδη έρωτάται : Τι θά γίνουν τά 
τά όποια άποτυπώνουν μιαν ολόκληρον 
καλλιτέχνου ; θα ριφΟοδν εις ζ.ανεν υπόγειον 
περιέλθουν εις μακρυνούς συγγενείς δια νά 
εις καμμίαν αυλήν ; θά πωληθούν εις 
διά να μή πιάνουν τον τόπον ;

Ιδού

-*· Ο ΑΥΤΟΚΡΑΤΩΡ ΓΟΎΛΙΕΛΜΟΣ ·*· 
A ' Υ<ι·ηλ'·; rijf Keoxvoai ίχιοχίπτης

ΕΚΕΨΕ1Σ ΠΕΡΙ ΤΕΧΝΗΣ'
Τίτο ή εποχή, ζα')’ ήν ζα: αύτοΐ ο: φανατιζο: 

φιλέταλοι, έχοντες ύπ' όψε: την μεγάλην Ιταλικήν 
δρϊσιν τού παρελθόντος π-ριεφρόνουν τούς τότε Ιτα
λούς, οί όποιοι ύπέχε:ντο εις τάς θελήσεις ξένων κυ
ριάρχων χαΐ τοϋ παπισμού, όστις έζοπτε ζαΐ αύτάς 
τάς πτέρυγας τής μεγαλοφυίας.

Ή αφθονία τών κλασικών έργων τής φιλολογίας, 
γραφικής, γλυπτικής, μουσικής, τά όποια εμαρτύ- 
ρουν μέγα τό έθνος, παρακίνησαν τον Λαμαοτϊνον νά 
ώνομάση τήν ‘Ιταλίαν χώραν νΐκρών. Καί όμως δέν 
ητο τοιαύτη, αφού ποιηταί, καλλιτέχναι. λογογράφοι, 
επιστήμονες ήζμαζον καί τότε καί όμούύχως είργά- 
ζοντο διά τήν άπελευΟέρωσιν τής χώρας άπό -όν ζυ
γόν τών ξένων καί τοΰ παπισμού.

'Γάτε κάθε νέα διάνοια, ποΰ άνιφαίνετο, έχαιρετί-

(*) Συνέχεια.
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ζετο ώς οιωνός άριστος κ;ι έθεωρεϊτο επιπρόσθετός 
μαρτυρία πρ'ις διαύευσιν τοϋ μεγάλου Γαλάτου. Τού
του έ'νεκεν, πάσα ιταλική ζαρδία έχαίρετο χαράν με
γάλην διά τον Δυπρέ, οστις έδιδε δείγμα ·,α οτ: θα 
προσέθετε κάτι καλόν εις την μεγάλην ιστορίαν τής 
ιταλικής Τέχνης.

ΤΙζμαζε τότε ό Φλερεντϊνο; Λαυρέντιος Βαρτο- 
λίνης (ΠΊΟ—1850 , τού όποιου τό έργα έξετιμή- 
I)·,σα> όχι μόνον έν'Ιταλία, αλλά καί έν Ιίορισιοις, 
Λονδίνο» καί 11 ετρουπόλει. ’Ο Δυπρέ έφαίνετο καλ
λιτέχνης συνεχίζων τό έρ ον του Βαρτολινη. Λί περί 
τέχνη: διαμάχαι καί αντιλογία·, ούόέποτε εκλειπουσι. 
Καί τότε έν Ίιαλία εδιχαζοντο οί καλλιτέχναι εις 
μιμητός τής αρχαίας γλυπτικής και εις εκείνους, οι 
όποιοι άντέγραφον τήν φύσιν. Ό Δυπρέ ητο υποστη- 
ρ-.κτής τών τελευταίων, αλλά τήν φύσιν έμελετα ως



ΠΙΝΑΚΟΘΗΚΗ

τ.ί'.να; τ.

νής ζ.ϊι ;ξϊυγενίζί·. Ή >2έα -,ζ: 
σταται ώς το ιά μχρφώντ, τήν 
U' 
νην ει 
νιστήν, 
γραφίαν. 
ποκρίνετ 
τοτροπω, 
Λ*ΓΛΎ *r

καλλιτέχνης άλήθής, έκλέγων τό ώραϊον. Ο: 
τα: τών αρχαίων αριστουργημάτων τής τέχνης, 
εργάζοντα: ώς έπί τό πολύ με έπ'.τετηδευμε’νον 
πον, δ:ότ: λείπε: νυν τό αίσθημα τών αρχαίων, το 
όποιον ένέζνεε τά αριστουργήματα έζεΐνα, καί δ:ά 
τοϋτο δέν φ:λοτεχνοΰντα: πλέον τσιαΰτα.

’Από δύο στο-.χεϊα απαρτίζεται ή καλλιτεχνία, ώς 
γνωστόν. Ή ιδέα του θέματος άφ’ ένός ζα: άο’ ετέ
ρου ή εξωτερική μορφή, αίτινες δέον νά ύφίσταντα: έν 
-λήρε: άρμονία, ήτις αποτελεί τήν ενότητα ιδέας ζα: 
επεξεργασίας.

Ό Δάντης έλεγε» : «Δέν έγεννήθημεν δ:ά νά ζώ- 
μεν ώς θηρία, άλλά δ:ά νά άζολουΟούμεν τήν αρετήν 
ζα: έκείνας τάς γνώσεις, ποΰ αποτελούν τήν ευγένειαν 
τήν αληθή». Τήν ιδέαν ταύτην τοΰ μεγάλου πο’.ητοϋ, 
λέγε: ό φ-.λόσοφος Ά. Κόντης, εΐχεν είς τήν ζαρδίαν 
του εγχαράξει ό Δυπρέ. Τοΰ αντικείμενου ή ιδέα, 
τό όποιον είς καλλιτέχνης εκλέγει είναι πάντοτε εύγε- 

ΰ αντικειμένου συνι- 
...................... 1 τελειότητα, ή τήν 

ϊροχήν τοϋ ίδιου αντικειμένου, καθώς τήν άγ.ωσΰ- 
•ς μ'-^ν αγιογραφίαν, τόν ηρωισμόν είς ένα άγω- 

τό όρμέμφυτον τής καρίίας είς τήν προσωπο- 
Ωστε, όπως λέγομεν τέλειον, παν ο,τι άντα- 

αι είς τήν ιδίαν αύτοΰ φύσιν καθ’ολα, τοιου- 
ς ή τελεία ιδέα οίουδήποτε αντικειμένου, 

δήλα δή το ιδεώδες, συνισταται είς τήν αληθή τοϋ 
-ράγρ.αζζ: φύσιν, ήν ό καλλιτέχνης πραγματεύεται.

Μέ αύτάς τάς άρχά; είργάζετο ό Δυπρέ τήν ξυ
λογραφίαν καί έθεωρεϊτο άριστος ςυλογράφος. Άλλ’ 
ή επιθυμία του ήτο νά θέσε, τελείαν κα: παύλαν είς τό 
ςύλον καί νά έπεςεργασθή τό μάρμαρον. Ώς πρός τήν 
επιθυμίαν του ταύτην λέγε: : «Ή υπεροχή ένός έργου 
~?ϊ6?7.5τα· τής σοφίας κα: έκ τής πείρας τοΰ έργα- 
ξομένου, ανεξαρτήτως τής ύλης, ήν ό τεχνίτης μετε- 
χειρ-σθη. Υπήρξαν καί υπάρχουν τήν σήμερον 
ελεεινά αγάλματα έξ άρίστου μαρμάρου καί τάνάπαλιν 
άριστα: εικόνες άπό άπλοΰν άργιλλον ή ςύλον. θά 
e’oai εύγενης,έάν e'aai ενάρετος, άπήντησεν ό D’ 
Azeglio είς τόν υιόν του οστις μέ τήν παιδικήν αφέ
λειαν τον ήρώτησεν άν ή οικογένεια τοο ήτο εύγενης. 
Λοιπόν, τού ανθρώπου ή euyeveui έςαρτατα: άπό τάς 
πράξεις κα: ή υπεροχή τού έργου έςαρτατα: άπό τήν 
επεξεργασίαν καί ούχί έκ τής ύλης. Ήθελα νά 
εγκαταλείπω τήν ξυλογραφίαν, διότι ήναγκαζόμην νά 
κάμω μικρά έργα παντός είδους είς τό έργαοτήριον 
ώ; λ.γ. κηροπήγια καί πλαίσια καί τά τσιαΰτα. Φυ
σικά επρεπε νά τά κάμω. Σπανίως συνέδαινε νά έργα- 
σθώ Έσταυρωμένον, Άγγελον ή άλλο, και διά τούτο 
ήμην ανήσυχος καί (οργισμένος μέ όλους καί ιδίως μέ 
τόν εαυτόν μου».

" Δυπρέ έπραγματϊπα’ησ» έπϊ τε'λίυς το ίοανιζόν 
του ζα: εςβίργάζετο το μάρμαρον, είς ο ο:επρεύε μεγά- 
Λως.Φερομεν-.ώρα δύο παραδείγματα δ: α τήν ίδε'αν τήν 
οποίαν αύτός περί τέχνης είχε. Το πρώτον ανήκει 
ε:ς τήν νεότητά του. “Ηθελε νά συμμετάσχη είς δ:α- 
γωνισμα, ζα: έπειοή εζ τών πρθσ?:λών αναγνώσεων 
του ήτο ή Τιρά Βίβλος, έσζέφθη νά είζονίση τον θά
νατον τοΰ Αδελ. Ήρχισε λο:πδν νά μελετά τό γυμνόν

Ητο τό έτος 1842, ήμερα: Άπόκρεω. ’Ενώ 
ολο> δϊεσζε’οαζον, αυτός μέ το μοδίλον του, τόν
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Βρίναν, οστις έχρησιμευιν ώς μοδελον καί είς τήν 
Ακαδημίαν, ήτο ζεκλεισμένος μελετών. ΙΙαρατηρη 
τέον οτι συγχρόνως ήτο καί ξυλογράφος διά νά κε: 
διση τα πρός τό ζήν, διότι ακόμη τά έκ μαρμάρ: 
έργα του δέν είχον γίνει γνωστά.

Ό Δυπρέ παρέστησε τον θνήσκοντα 'Αδελ, μ 
τήν πληγήν είς τήν κεφαλήν. Έσκέφθη ένω ειργάζετ 
νά ζητήβη τήν γνώμην τοΰ Βαρτολίνη, προς τό 
όποιον έδειξε καί τό πρόπλασμα.'Ο σοφός διδάσκαλο 
άπεφάνθη οτι ή γαλήνη τού προσώπου ήτο ή τοΰ δ:
καίου ανθρώπου, ό όποιος θνήσκει καί συγχωρει, τα 
μέλη άνταπεκρινοντο ολα εις τό αίσθημα έκεϊνο, ότ 
όμως έν καί μόνον δέν έφερε τήν αρμονίαν, ή άρ: 
στερά χειρ ή .οποία ήτο κλειστή καί ήτις έπρεπε να 
είναι ανοικτή ώς ή δεξιά. Ό Δυπρέ άπήντησεν ότ 
τήν έκλεισε χάριν ποικιλίας.

Τότε ό Βαρτολινης έπανέλαδε :
— ΤΙ ποικιλία είναι καλή όταν δέν ενάντιο 

τήν ενότητα, καί θά κάμης καλά νά τήν άνοιξης 
μόνην τήν παρατήρησιν έχω νά σοΰ κάμω.

Χαρούμενος ό νεαρός Δυπρέ ήρώτησεν άν ή μίμη 
σ!ί, ό χαρακτήρ, ή φόρμα ήσαν καλά.

Άπήντησεν ότι όλα αυτά άπεδείκνυον, ότ: δέν ήτ: 
οπαδός ’Ακαδημίας.

Ο «Άόελ» ήτο κάτι τι τέλειον. Ό φθόνος ήρχισε 
νά διασπείρη τάς δηλητηριώδεις διαδόσεις, ότ: άγαλμα 
τόσον τέλειον, τόσον φυσικόν ήτο αδύνατον να μή 
είναι αντιγραφή ζωντανού σώματος, ώς α: αποτυπώ
σεις πού γίνονται είς τούς νεκρούς διά νά έπεξεργασθή 
έπειτα ό καλλιτέχνης. ΤΙ παλαιό σχολή τής ’Ακα
δημίας. τήν όποιαν ό Βαρτολινης καταπολέμα. δέν 
παρεδέχετο ότι ϊιά τοΰ σχεδίου μόνον ήδύνατο ή άντι- 
7Ρα?ή τγΒ φύσεως τόσον νά είναι φυσική. Τέλος έν 
τή Ακαδημία έμέτρησαν τάς αναλογίας τοϋ μοδελου 
και τας τοϋ 'Άβ(λ, καί εύρον αύτάς διαφερούσας καθ’ 
ζ/α. Το άγαλμα καί ύψηλότερον ήτο ζατά τέσσαρας 
δακτύλους καί κατά δύο στενώτερα τά νώτα.

Άλλως τε τό αύτό έκεϊνο μοδέλο είχε χρησιμεύση 
είς πλείστους τής ’Ακαδημίας καί είς αυτόν τον Βαρ
τολίνη, άλλ’ ούδείς ήδυνήθη νά μιμηθή τό ώραιον τοΰ 
φυσικού ό>ς ό Δυπρέ, διότι τό αίσθημα πού είχε διά 
το ώραιον τής τέχνηςητο φυσικόν τάλαντον, τό όποιον 
διά τής μελέτης έτελειοποίει.

Ό περιλάλητος ζωγφάφος Benvenuti, άρχαιομα- 
ε’χε τήν ιδέαν ότι διά νά έπιτύχζ; τις ζαλ- 
ιζόν έργον πρέπει νά μή άπομακρυνθή τής άρ
τος καί ύποδείγματα είναι τά έλληνικά καί 

ρωμαϊκά έργα. Ούτως οί Άγιοι, ή ΙΙαναγία, ό Χρι
στός έφαίνοντο ’Απόλλων, ’Αφροδίτη, Νύμφαι. "Ομως 
ο Benvenuti άν και έπεξεργαζόμένος ιερός παρα
στάσεις έν Άγ'ίω Λαυρεντίω έλησμόνησε τήν άρχαιό- 
μανίαν τών Ακαδημαϊκών, συνείούλευσεν όμως τόν 
Δυπρέ νά όνομάση αυτόν Άδώριδα. Τόσον ένθουσια- 
σμον είχε λάβει ίδιον τον ώραιότατον εκείνον νέον, 
ώστε ενομίζεν οτι τοιοΰτον αριστούργημα έπρεπε νά 
παριστάνη ελληνικόν άντικείμενον. Άλλ’ ό νεαρός 
Δυπρέ δέν συνεφώνησε διότι παρεδέχετο ότι ή άθωό- 
της τοΰ αγάλματος του δέν ήρμοζεν εϊς άνδρα άπο- 
λαμδάνοντα την εύνοιαν τής Αφροδίτης. Έρωτηθείς 
περί τούτου καί ό Βαρτολινης άπήντησε : «Θά κάμζ,ς ; 
άγια νά μή τοΰ άλλάξης τό όνομα».

(ΆχολονΟεΙ) ςπ. ΔΕ ΒΙΑΖΗΣ
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ρικανός 
κος Φρίκ 
νακα τοΰ 
πούλου, 
Γκρέκο,

Κ Νέας Ύόρκης έτηλεγρα- 
φι’ΐθη είς τάς Εϋρωπαϊκάς 
έφημερίδας δτι ό μέγας Άμε- 

συλλέκτης κ. Έρρΐ- 
ήγόρασεν ένα πί- 

Δυμινίκου θεοτοκο- 
τοΰ έ.τικαλουμένου 
αντί 750,0(10. ΤΙ 

είκων αντη είνε ί) άκριβιότε- 
2J ρον πληριοΟεϊσα μέχρι τοΰδε 

τοϋ ίδιον ζωγράφου, .ταριστά δέ τήν εικόνα άνδρός 
έν πανοπλίφ. Μέχρι τοΰδε αί τιμαί τών εικόνων τοΰ 
θεοτοκοπούλου δέν είχον ΰπερβή τάς 300,000 φρ., 
άλλ' ήδη αύται καθίστανται σ.τανκοτεραι καί κατ' 
ακολουθίαν ί) άξια αυτών ΰψοΰται, Οά φΟμσουν δέ 
ο.τως τών δύο - τριών μεγάλων ζωγράφων τής Ανα
γεννήσεως, αΐτινες έπληρώθησαν ύπέρ τά 2,500,000.

Δέν είνε ούτε εΐκοσιν έτη άφ' ής ήρχισαν νά ζη- 
τώνται τά έργα τοΰ "Ελληνος καλλιτέχνου. "Αλλοτε 
ήδύνατο ν’ άποκτήση τις έργα αύτοΰ άντί ολίγων 
φράγκων. Οδτω κατά τό 1872 έπωλήΟη έν έκ τών 
ώραιοτέρων αύτοΰ έργων, ή προσωπογραφία τοϋ 
Άλόντζο δέ Χερέρα άντί 920 φρ., κατά δέ τό 1875 
ή διατίμησις αυτών ήτο έτι μικροτέρα, καθόσον ή 
«Παναγία μετά τοΰ Χρίστου παιδός» έ.τωλήθη άντί 
<»00 μόνον φράγκων. 'Ο ‘Ερρίκος Ρωσεφόρ είχε είς 
τήν ώραίαν συλλογήν αύτοΰ τόν "Αγιον Φραγκίσκον 
τή» Άτίσης άντί 3,500 φρ., μίαν άλλην δέ εικόνα 
τοΰ Γκρέκο εϊς μικροτέραν τιμήν, τήν έπώλησεν 
είς τήν 'Αγγλίαν εϊς τινα έμπορον είκόνοιν άντί 
18,500 φρ., είδε δέ μετά τινα έτη τήν ιδίαν αύτήν 
εικόνα ν' άγοράση ή Πινακοθήκη τής Άμβέρσης άντί 
250,000 φρ.

Ή είκών, ήν έχει ακόμη ή οικογένεια Ρωσεφόρ 
«ό Φραγκίσκος τής Άσίσης» είνε όμοια μέ τήν εικόνα, 
ήν έχει ό κ. Στέφανος Σκουλούδης. άποκτήσας αύ
τήν έ» τής γενομένης πωλήσεως τής πινακοθήκης 
τοΰ Μαρκησίου Άδαλμίρη έν Μαδρίτη, ότε ό κ. 
Σκουλούδης υπηρετεί ώς πρεσβευτής τής 'Ελλάδος. 
Είς τόν Ρωσεφόρ κάποιος "Ελλην παρετήρησεν 
ότι ή είκών αϋτη υπάρχει είς τήν Ελλάδα καί ότι 
βεβαίως ή ελληνική είνε τό πρωτότυπον, ό Ρωσε
φόρ δέν ήπόρησεν, άλλ' είπεν δτι τό πιθανιότερον 
είνε νά ΰπάρχωσι δύο δμοιαι εικόνες τοΰ αύτοΰ ζω
γράφου. ‘Οπωσδήποτε ό Ρωσεφόρ είχε μεό' εαυτοί) 
ολα τά στοιχεία, όπως άποδεικνύη, δτι τό έργον 
ΰπερ κατείχε είνε γνήσιον.

Ότι τό αύτό θέμα ήτο δυνατόν νά είκόνισε δίς 
ο "Ελλην καλλιτέχνης δέν είνε διόλου άπίθανον, 
ίσως δέ καί νά ύπάρχη διαφορά τις μεταξύ τών 
δύο τούτων πινάκων. 'Εγώ κατά τό 1910 είδον τήν 
εικόνα ήν κατεϊχεν ό Ρωσεφόρ, εκείνην όμως ήν 
εΐχεν ό κ. Σκουλούδης δέν είδον πρό εικοσαετίας, 
δέν δύναμαι δέ νά εϊπω άν ύπάρχη διαφορά τις. Γό 
ζητημα τής Αντιγραφής τοΰ έργου Αποκλείεται, καθ' 
οσον τήν έποχήν καθ' ήν έπρομηθεύθη ταύτην ό κ. 
Σκουλούδης, ό θεοτοκόπουλος δέν εΐχεν Ακόμη κα- 
τασταθή ό ζωγράφος τοΰ συρμοΰ, οί πίνακες του 
ησαν εύθηνότατοι καί ούδείς έσκέπτετο νά έκμεταλ- 
λϊυθΰ τήν Αντιγραφήν τών πινάκων του καί ν' άρ- 
Ζ.ταη τό σύστημα τών κιβδήλοιν έργων, τά όποια 
μετά τοσαύτης τέχνης παρασκευάζουν, ώστε καί ό 
μάλλον πεπειραμένος οφθαλμός δύναται ν' άπατηθή. 
_ Δυνάμεθα νά εΐμεθα λοιπόν βέβαιοι ότι τό έργον 
θ·τερ ύπάρχει έν τή μικρφ πινακοθήκη τοΰκ Σκου- 
λούδη είνε γνήσιον καί οΰτω εύρίσκεται έν έργον τοϋ 
θτγάλου διδασκάλου τής Ισπανίας είς τήν αρχικήν 
“"τοϋ πατρ,ίδα. Κατόπιν όταν ήρχισε νά γίνεται λό

γος περί τοΰ Γκρέκο έν Ευρώπη καί έζητουντο τά 
έργα αύτοΰ, πολλοί έπαρουσιάσθησαν έν Έλλάδι ώς 
κάτοχοι εικόνων του, οϋτω δέ κατήντησε νά υπάρ
χουν πλειότεροι πίνακες αύτοΰ έν Άθήναις ή εϊς τό 
Έσκοριάλ τής Μαδρίτης καί έν Τολέδηι.

Έν Εύρώπη πρώτος οστις έγραψε περί τοΰ 
θεοτοκοπούλου είνε ό Θεόφιλος Ι’ωτιέ κατά τό 
1813, δτε περιηγήθη τήν Ισπανίαν, είς τό θαυμά- 
σιον δέ αύτοΰ βιβλίον «Περιηγήσεις είς Ισπανίαν» 
άφιέρωσεν όλίγας σελίδας περί τοΰ ζωγράφ>ου τού
τον, τοΰ οποίου οί πίνακες τοΰ ένεποίησαν μεγάλην 
έντύπωσιν έν Τολέδφ. Μετά τόν Γκωτιέ, ό Μαρκή- 
σιος Μπαρές καί ό ΙΙαΰλος Λαφέν Αφιέρωσαν ολό
κληρα έργα περί τοΰ διασήμου ζωγράφου τοΰ ΙΣΤ’ 
αίώνος. ΙΙρό τών δύο τελευταίων τούτων ό ήμέτε- 
ρος Μουστοξύδης έν τώ «Έλληνομνήμονι» αύτοΰ 
έδημοσίευσεν έκτενή βιογραφίαν τοΰ Κυριάκου θεο- 
σκόπολι, ιός κακώς Αντιγράφει τό όνομα αύτοΰ. Είς 
τήν βιογραφίαν ταύτην υπάρχουν πλείσται βιογρα- 
φικαί πληροη ορίαι, δέν υπάρχουν όμως μελέται περί 
τών έργων του, καθ' όσον δ Μουστοξύδης δέν εΐχεν 
ουδέποτε ΐδη έργα αύτοΰ.

Ό Μουστοξύδης έπίσης έγραψεν έκτενώς περί ετέ
ρου "Ελληνος ζωγράφου, τού Βασιλάκη Άλιάνσε,ου- 
τίνος πολλά έργα διασώζονται έν τ<7> Δουκικφ παλα- 
είφ τής Βενετίας. Οΰτοι είσίν οί διακριθέντες κατά 
τούς χρόνους τής'Αναγεννήσεως ώςζωγράφοΓΕλληνες.

ΙΙρό είκοσι καί πλέον έτών ήρχισε νά γίνεται μέ
γας λόγος περί τοΰ Θεοτοκοπούλου, βαθμηδόν δέ 
-καί κατ' ολίγον ό 'Ελλην ζωγράφος άνεγνωρίζετο 
ώς εις έκ τών μεγίστων ζωγράφων της Ισπανικής 
Σχολής, ήτις τοσούτους άνέδειξε μεγάλους τεχνίτας. 
Υπήρξε ζωγράφος, γλύπτης καί άρχιτέκτων, φαίνεται 

δέ οτι ήτο είς λίαν πεπαιδευμένος άνήρ διότι συνέ
γραψε μεγάλης Αξίας έργον «Περί ζωγραφικής, γλυ
πτικής καί Αρχιτεκτονικής·. Ό θεοτοκόπουλος ιός 
γνωστόν ήτο Κρής, Αλλά τήν πατρίδα του έγκατέ- 
λειψε παιδίον καί άπήλθεν είς Βενετίαν, όπου συνε- 
δέθη μετά τοϋ τότε διασήμου ζωγράφου μικρογρα
φιών 'Ιουλίου Κλοβίου ζήσαντος άπό τοΰ 1-198 μέχρι 
1578. Μετά τινα χρόνον εύρίσκεται είς Ρώμην κατέ- 
χων διακεκριμμένην θέσιν, διά νέον μάλιστα τής ηλι
κίας αύτοΰ. Ούδείς γνωρίζει διατί έγκατέλειψε τήν 
πόλιν, ούτε είνε βέβαιον άν έκλήθη ύπό τοΰ Βασι- 
λέως τής 'Ισπανίας Φιλίππου τοϋ Β' είς Μαδρίτην 
συσταθείς είς αύτόν παρά τοϋ ΤισιανοΟ. Όλα αύτά 
λέγονται, άλλ' οΰδέν είνε βέβαιον. Έγύι άλλως τε δέν 
γράφω βιογραφίαν τοΰ μεγάλου ζωγράφου.

Τό πρώτον έργον ίίπερ έξετέλεσεν έν Ίσπανίφ 
ήτο ή διανομή τών ίματίων τοΰ Ίησοΰ Χριστοΰ». 
φέρει δέ τοΰτο όλην τήν έπίδρασιν τοΰ Τισιανοδ. 
'Αργότερον ό Θεοτοκόπουλος ήκολούθησεν ϊδιον 
ίίλως τρόπον έν τή τέχνη καθαρώς προσωπικόν.

Ότε πρό επτά έτών έγένετο ί'κθεσίς τις Αποκλει
στική τών έργων τοΰ Θεοτοκοπούλου έν Παρισίοις, 
τά πλεϊστα τούτων δέν προήρχοντο ώς ήίίελέ τις 
πιστεύσει έξ Ισπανίας, άλλά έξ Ολλανδίας καί Βελ
γίου, τό δέ περίεργον είνε ότι εΐχεν έκτυπωθή κα
τάλογος τών εικόνων τούτων, περιλαμβάνων μεγά
λος καί Οαυμασίας χαλκογραφίας πάντων τών έκτε- 
Οέντων πινάκων έπί πλέον δέ καί όλων τών διασή- 
μων τοιούτων τών ευρισκομένων εις τά διάφορα μου
σεία τοΰ κόσμου, ή είς ναούς καί μοναστήρια Ισπα
νικά, ύ κατάλογος δέ οδτος άν δέν μέ Απατφ ή 
μνήμη έπωλεϊτο άντί 500 φρ., φαίνεται δέ δτι ήσαν 
πολλοί, οϊτινες ήγόρασαν αύτόν διότι μετ’ όλίγον 
εΐχεν έξαντληθή ή έκδοσις.

ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΒΕΛΛΙΑΝΙΤΗΣ
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ΜιΛΙιαρτην βίος καί nolireia. — Το Στάόιον κινονμτνον. 
— "ΑΙτις καί ΙΙρυτανιΐο».— * Ανθρωπος 150,000 
ΐτών. — "Εν καλαμπούρι... Παναθηναϊκόν — Ή Μή· 
τηρ καί ό Ποτητής. — ΣννοΛοιπόροι τής ‘Αρντής.

ΞΕΤΥΛΙΧΘΗΧΑΝ έν Τ<;> Έφε- 
τβίφ Ναυπλίου ολαι αί 
αθλιότητες τών μαλλιαρών. 
"Ολοι αυτοί οί στενοζέφα- 
λοι, οί αγράμματοι, οί ά
θεοι, ειχσν φωλεόν ίδρυση 
έν Βόλοι. Πρωτηγωνίστουν 
ένας σοσιαλιστής, ένας Ια
τρός καί ένας—δυστυχώς— 

διδάσκαλος. Λί καταθέσεις πλιίστων Αξιόπιστων 
μαρτύρων, τοΰ επισκόπου Βόλου, τού δημάρχου, 
αξιωματικών, δικαστών, ιερέων, εμπόρων, δικηγό
ρων βρίθουν άπό αφηγήσεις τερατωδών διδασκαλιών 
καί πραξικοπημάτων κατά τής θρησκείας, τής ηθι
κής, τής γλωσσης, τής οίκογενείας, άς οί άνθρωποι 
αυτοί διέπραττον. μέχρις ου συνελήφθησαν, διελύθη 
τό σχολεΐόν των καί κατεσχέθησαν αί φυλλάδες των. 
“Ας καμαρώσουν τά έργα των οί διάφοροι ανισόρ
ροποι, οί όποιοι ήρχισαν άπό τήν διαστρέβλωσιν 
τής γλώίσης, διά νά καταλήξουν είς τήν βεβήλωσιν 
παντός Ιερού καί όσιου.

* *

Τό ΣτΑδιον, τό μοναδικόν εγκαλλώπισμα τώνΆΟη- 
νών καί άπό τά ολίγα μνημειώδη έργα τά όποια 
έχει νά επίδειξη δ σύγχρονος πολιτισμός, καιρός 
ήτο νά χρησιμοποιηθή. Ή αποκλειστική μέχρι τοΰδε 
διάθεσις αύτοϋ είς Αθλητικούς άγώνας καί γυμνα
στικός επιδείξεις, τό καθίστα Ακριβοθώρητοι·. Φαίνε
ται ότι πνεύμα ριζοσπαστικόν έπέπνευσεν έπί τά 
μέλη τής ’Ολυμπιακής ’Επιτροπής καί τό Στάδιον 
εφεξής δέν θά είνε μόνον τής 'Αλκής τοΰ σώματος 
ή Άλτις, άλλά καί τής λαμπηδόνος τού πνεύματος 
τό Πρυτανείου. Μόνον τοΰ Σιλβαίν ή φωνή ώς 
Άγαμέμνονος ήκούσθη έως τώρα καί τής Φοϋλλερ αί 
πλαστικοί εικόνες έξετυλίχθηταν. Καί όμως ήδύ- 
νατό τό Στάδιον νά Αιαπληρώση τήν έλλειψιν έν 
Άθήναις μεγάλης αιθούσης καί διά συναυλίας καί 
δι’ εθνικούς χορούς καί διά παραστάσεις αρχαίων 
δραμάτων. Ή κ. Φοϋλλερ έζήτησε τήν έπί δεκαε
τίαν παραχώρησιν, κατά τήν άνοιξιν. τού Σταδίου 
διά παραστάσεις Αρχαίων χορών, Αναλαμβάνουσα 
άμα τήν ϊδρυσιν ενταύθα είδικής σχολής. Καί παρε- 
χωρήθη. Μόνον μίαν παρατήρησιν έχει νά κάμη τις. 
Λιατί έξεχωρήθη ή «Αποκλειστική» έκμετάλλευσις, 
Αποκλεισμένης άλλης χρήσεως καθ’ όλην τήν άνοι- 
ξιν ; Αυτό είνε υπερβολικόν.

★ *
Καταπληκτικόν εύρημα! Είς τήν ’Αφρικήν είς δό

κτωρ γεωλόγος εΰρε Ανθρώπινον σκελετόν ηλικίας 
150,000 έτών. Τό κρανίον είνε εκπληκτικού σχήμα
τος καί διατηρείται Οαυμασίως. Οί 39 όδόντες του 
διατηρούνται άριστα. Ό μακαρίτης ήτο Αίθίοψ, ό 
δέ δόκτωρ βέβαιοί ότι δ προκατακλυσμιαίος αυτός 
πιθηκάνθρωπος έπνίγη. Μέ σλον τόν σεβασμόν ποϋ 
αισθάνομαι πρός τά 150,000 χρόνια τοϋ νεκρού καί 
τήν έπιστημονική νσοβαρότητα τού δόκτορος, έχω 

μερικός Απορίας. Πώς διατηρούνται οί όδόντες, άφοΰ 
όδοντοϊατροί τότε δέν ύπήρχον ; Λιατί νά πνιγή I 
Αφού πλοία δέν ΰπήρχον ; Ό δόκτωρ έχει δόντια ; ϊ 
Έχει Ασφαλισμένην τήν ζωήν του. κατά τών θαλασ
σίων δυστυχημάτων ; Μήπως ό σκελετός είνε 149,999 
έτών ; ’Αφού δέν υπάρχουν ληξιαρχικοί πράξεις τής 
εποχής εκείνης, άλλά μόνον απολιθώματα, ήτο έξυ- , 
πνος ό μακαρίτης ή άπ'-ηλίθιος; Ιδού ερωτήσεις, ας 
θά έζήλευεν ό κ. Άννινος καί κόμπανυ.

* * ςς . ..'
Ό Ματσούκας — ό Αειθαλής φόΐνιξ τοΰ πατριω- I 

τισμοΰ καί μετ’ ολίγον συνταξιούχους — άφοΰ ώπλισε 
τό Κράτος μέ μίαν πυροβολαρχίαν καί έν άντιτορ- 
πιλλικόν καί άφοΰ έδοξάσθη διά τών όπλων ή «μάνα 
μας Πατρίδα», φροντίζει τώρα καί διά τά Αποτελέ
σματα τοΰ πολέμου — τά θλιβερά καί Αναπόφευκτα — · j 
διά τάς απορφανισθείσας κόρας Καί ίδρυσε τόν Λεν- | 
κόν Σταυρόν καί θά προικίζη 50 άπορα κοράσια 
κατ' έτος,θυγατέρας ή Αδελφός νεκρών πολεμιστών, I 
έκ τών δισχιλίων τά όποια έπεκαλέσθησαν τήν Αρω
γήν τού χρυσορροα ποιητοΰ. 490,000 δρ. συνελέ- I 
γησαν μέχρι τοΰδε. Τής παλλεύκου δ’ αυτής καί 
παρθενικής εκστρατείας ήγείται ή γλυκεία τών 
τεθλιμμένων μήτηρ, μία άποριρανισθεΐσα καί αύτή, 
ή Βασίλισσα Μιμηρ.

Έν απόγευμα εις τό «Pallas», ένφ έπί τής ται
νίας ληστρική συμμορία ώργίαζεν, ό Ματσούκας βυ- 
Οίσας τήν χεϊρα είς τό θυλάκιον, πρός τό μέρος τής 
καρδιάς του. μοΰ έδωσεν ιεροκρυφίως μίαν φωτογρα
φίαν. Είς τό ημίφως διέκρινα έν αύτή τήν Βασίλισ- 
σαν Μητέρα—μητέρα τοΰ πόνου καί τής παρηγοριάς — 
καί δίπλα της τόν γεμιτον έλπίδας καί ευχαρίστη
ση· διά τό συντελούμενον λευκόν έργον ποιητήν. 
ΙΙαραπλεύρως Αντίγραφων τής Άνάσσης εύχομένης 
χρόνια πολλά είς τόν έορτάζοντα Ματσούκαν.

«Θά τό δημοσιεύσω. Τί λές νά γράφω κάτω τής 
είκόνος;» Τοΰ λέγω, διά νά προκαλέσω μίαν άπάν- 
τησιν Ματσούκειον, δηλ. έμπνι.υσμένην, έξυπνην.

«Οί συνοδοιπόροι τής Αρετής»! Μοΰ λέγει μέ 
ύπερηφάνειαν καί τά μάτια του είς τό σκότος τής 
κινηματογραφικής αιθούσης έξηκόντισαν τόσας εκ
φράσεις, ίίσας τά χείλη του λέξεις.

Οί συνοδοιπόροι, ή μϊλλον οί συνεπιβάται, διότι 
έπί άτμοπλοίου έγένετο ή φωτογράφητις—έχουν νά 
βαδίσουν ένα μακρυνόν Αλλ’ ώραϊον δρόμον, γεμάτον 
ρόδα καί πορτοκαλιές, μέ τερετίσματα άπό χείλη 
νεονύμφων—μία οδοιπορία ενός μεγαλείου ψυχής— 
’Εκείνης—καί μι ϊς ευλαβούς άφοσιιόσεως—τοϋ πατρι
ωτικού βάρδου.

ΔΑΦΝΙΣ
» * * *

ΣΤΗ e^SIAJSSfl ΜΑΣ
Κι' είσαι Βασίλισσα χαριτωμένη 
Τοϋ 'Ονειρεμένου Βασίλη! τό Ταίρι 
Τού Θρόνου τό γλυκόφωτο τ’ ’Αστέρι 
Κι’ άπό τήν Πρόνοια είσαι κι' ’Εσύ σταλμένη,

Στήν εκκλησία πού αιώνες Σας προσμένει 
στά ευλογημένα έκιί τής Πόλης μέρη, 
νά Σ’ όδηγήση τό τρανό Του χέρι 
Λ ύτοκρατόρισ σα ζωντανεμένη

Βυζαντινή, καί κείθε θά σκιρτήση 
παληά μας Ρήγισσα, σάν θ' αντηχήση 
Από τό «Χαίρε Λύγούστα» ό θόλος πάλι

Κι' δν δίπλα στό βασιλικό στεφάνι 
ή Αρετή ένα Ακόμα Σοΰχει βάνει 
Σί ντύνει ό θρύλλος μέ μιά λάμψκν άλλη . .

ΚαβάλΙα ΜΑΡΙΑ Ε. ΖΑΜΠΑ

ΟΙ ΙΔΡΪΤΑΙ ΤΟΥ ''ΛΕΥΚΟΥ ΣΤΑΥΡΟΥ,,

Ο έ/ίοικί^η £εΛΪζ
3ΥΙνημόσυνον του Βύρωνος.

Καί έφέτος, όπως άπό έξηκονταετίας καί πζ.εον 
γίνεται, είς τό φυλλον τών «Τάϊμς» τής 3) ιό 'Απρι
λίου, έδηιιοσιςύθη έν τη οικεία στήλη τών μνημοσύ- 
νων ή έέής καταχώρησις :

«Βύρων—Γεώργιος, Γόρδων. Νόελ, Λόρδο: Βύ
ρων. 'Άπέυανςν ευγενώς υπέρ τή. Εζ.λάδοε, έν Μ_- 
σολογγίω. 'Απριλίου ιη, 1S24.

"Οταν ό Ερως ποϋ Εστάλη 
έλησμόνησε νά σώση 
τόν νέου, τον ώραϊον, 
τόν γενναΐον . . .

(‘Εκ τής Νύμφης τής Άβύίον*)
Ό Σέο Ούάλτερ Σκώτ, όμι/.ών περί τοΰ αχάτου 

του είπεν Εί νε το ίδιον ώ_ 5ν έ£ηφανί£ςτο ό ήλιος
Ή δημοοίευσις α'ύτη γίνεται κατά ρητόν όρον τή- 

διαθήκης μιας κυρίας, ήτις έίετίμα μεγάλωε τόν ήρωα 
ποιητήν. Κατά τάς πληροφορίας δέ ένός 'Λ < (λικοΰ 
φύλλου, νά γίνεται επ' άπειρον είε τό μέλλον μέχρις 
οτου τελεσΰή Επίσημον ιινημόσυνον ύπέρ τοϋ Λοροου 
Βύρωνος, είς τό παρεκκλήσιον τής ΟΰεστμνΙστερ.

★ ★

Τά κουμαηά tov “£Jyev.
'Π πρό τίνος άποθανοϋσα σύΰυγος τοΰ Ιύεν,έσέ- 

οετο τάς αδυναμίας τοΰ μεγάλου ποιητοΰ. <· Ιφεν, 
Εφρόνει άκραδάντως ότι καμμιά γυναίκα δεν μπορεί 
ποτό νά ραγή τά κουμπιά τόσ-ω γερά, ώστε νά οια- 
τηροΰνται πολΰν καιρόν. ΚίΘε φορά, ποΰ έξυλώνετο 
κανένα κουιιπί τοΰ ρούχου του, ό ποιητή: έκλειδώνε- 
το είς τό οωμάτιόν του καί τό ίρραόεν ό ίδιος μέ 
τήν πεποι’Θηοιν ότι δέν υ" άποαπααυή ποτέ άπό τήν 
δέοιν του. Ή αλήθεια είναι, ότι τά κουμπιά οέν 
άπεοπώντο άπό τά φορέματα τοΰ ποιητοΰ, διότι ή 
κ. Σουαάνα Ίψεν τά ίαναέρραόε κρυφά

* *

Εν Αγ γλί 
Ζ τ’·

τΤΐερίερρον μνημέΐον.
Έν 'Αγγλία άνεγείρεται είς πολύ περίερ 

|ο« έν τώ κέντρω τον νεκροταφείου τής Γυλόι 
γος τα- 
εροτήν.

ιιικοοΰ χωρίου τοΰ Λαγκαοαίρ, κειμένου εκατοντάδας 
τινάε μέτρων άπό τής θαλάσσης. Ή μις Μαίρη 
Οϋίλσων παρήγγειλε χάριν τής μνήμης τοΰ πφτρός 
αυτής, ιατρού τοΰ άγγλικοϋ ναυτικού, τήν οίκοδο- 
ιιήν έ/ός πύργου 2.i ποοών ^γους καί S διαμέτρου, 
έί_ τοϋ όποιου τήν κορυφήν έτέύη φάρος λάμπων νυ- 
ιιτόε καί ήιιέρας.

Τό μνημέΐον τούτο κοσμούμενου δι' άίίων λόγου 
γλυπτικών έργων, είναι κατεσκευασμ'ένον ολόκληρον 
έκ λι υκοϋ μαρμάρου Καρράραε. Ό φάρος συντηρεί
ται ύπό σνλήντ: φωταερίου, ούτινος ή Εντασις, οε- 
κοπλαοιαίομένη ύπό ισχυρού παραβολικού άνταυγα- 
στήρος καί φακών, ίσοδυναμεϊ πρός πολλάε χιλιάοαε 
κηοίων. Τοΰ νεκροταφείου κειμένου έπί λόφου, ή λάμ- 
ψις τοϋ παραδόξου τούτου έπικηδείου φάρου διακρίνε- 
ται άπό άποστάσεωο είκοσι καί πλέον μίλλίων.

* *

’ΤΚμεμόνΒς και ηα,^ιζέχναι.
Ό Γάλλος καλλιτέχνης Κα/./.ό. έργα τοΰ όποιου 

εσχάτως έέετέθησαν είς τήν έν Φλωρεντία έκθεσιν, 
ίοχε ποτέ τό θάρρος νά προβάλη άρνησιν είς τόν 
Αουδοόϊκον ΙΓ’. όταν ούτος έίήτησε παρά τοΰ^δία- 
σήμου ζωγράφου έκΝανσύ,τήν άναπαράστασιν δι'εί- 
κόνος τής 'θριαμβευτικής αύτοΰ έν τή πόλει έκείνη 
εισόδου. Λέγεται μάλιστα ότι ό καλλιτέχνης άπήν- 
τησε πρός τούς Γάλλους άέιωματικούς ότι προτιμά 
μάλλον νά παραιτηθή τής τέχνης αύτοΰ.

Άνάλογόν τι άναφέρεται καί περί τοΰ Δελ^αρος, 
ούτινος είναι γνωστή ή θαυμασία είκών τής διαβά- 
σεωε τοΰ Άγ. Βερνάρδου, δσπς πρός τόν Περσινό 
έλθόντα έκ μέρους τού Ναπολέοντο: Γ’. όπως ά- 
ναυέση αύτώ τήν διακόσμησιν τών*εσωτερικών αι
θουσών τής θριαμβευτικής άψίδος δι' άναπαραστά- 
σεωε τής άποθεωσέως Ναπολέοντο: Α' άπήντησεν 
ότι θά σκεφθή καί θά γράψη. Ή άπάντησις αύτοΰ 
εΐχεν ώς Ακολούθως. «Εύναριστώ τήν I. Μ. οιά 
τήν τιμήν ήν μοί έκαμε νά μοϊ προτείνη τήν έκτέ- 
ν.εσιν θαυμάσιου ίργου, πλήν ώρκίσθην ούοέποτε νά 
κάμω τι διά καθεστώς, καθ' ού άγωνίςομαι. »
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ΠΙΝΑΚΟΘΗΚΗ

Φ .ζΧ ΞΟ Ζ5 Τ
Στήν Α.

DECOR: ένα κομψό Τούρκικο σαλονάκι μέ 
πολυτελή και αναπαυτικήν έπίπλωσιν. Εις τό 
βάθος eva διβάνι μεγάλο στολισμένο μέ βαρύ
τιμα χάλια και μαξιλάρια, δεξιά καϊ άριστερά 
μερικές βαθειές πολυθρόνες, δύο μακρυές Ανατο
λίτικες -πορτιερες με παράξενα κεντήματα καϊ 
ολόγυρα τρα-πεζάκια μέ λεπτϊ σκαΧίσμιτα, τά
σια, πίπες κα'ι άλλα διάφορα κομψοτεχνήματα 
τής Ανατολής. — Φώς σκορπίζει οσον χρειάζεται 
ένα ΤούΡ^° φανάρι μέ ηλεκτρικό -πού κρέμεται 
στη μέση τής σάλας.

άΤΐρόοαχεα: Στή γωνιά τοΰ διβανιού κάθεται 
μια -γυναίκα μέ τήν νωχέλειαν -πού απαιτεί τό 
περιβάλλον.— Κοντά της καπνίζει τό Λονδρέ- 
ζικό του πούρο ένας νέος μέ φράκο τής ώρας, 
λουλούδι στήν μποτονιέρα καϊ ξυρισμένο μου
στάκι. Καϊ οι δύο «άνθρωποι τού κόσμου - τούς 
οποίους συναντώμεν κάθε ήμέραν εμπρός μας εϊς 
τα σαλόνια. Εϊς τό πλαγινόν δωμάτιον, έγώ, 
ποΰ τούς κυττάζω.

θά περιμένετε τώρα νά σάς πώ τί έλεγαν : 
άλλα δυστυχώς κι' έγώ δέν τά ακόυσα. “Ημουν 
μακρύά φαίνεται καϊ τά λόγια τους δέν έφθαναν 
έως σέ μένα. Τούς έβλεπα μονού......Τήυ έτρω
γε μέ τά μάτια ολόκληρη, όπως θά έκανε κάθε 
άνθρωπος τήν ώρα εκείνη στή θέσι του, ένώ τό 
γυμνό καϊ κατάλευκο μπράτσο της πότε πότε 
ήγγιζε το μανίκι τού μαύρου φράκου τή στιγμή 
πού ομιλούσαν. Τό ποδαράκι της, ένα μικρό καϊ 
αεικίνητο ποδαράκι μέ μαύρη μεταξωτή διάφανη 
καλτσα και βελουδένιο γοβάκι, κτυπά νευρικϊ 
τό παχύ Τουρκικό χαλί. Μέ τήν βεντάγια της 
την στολισμένην άπό πτερά, αερίζεται ολοένα, 
οχι διότι αισθάνεται ζέστη μέσα ατό μικρό αύτό 
σιιλονακι, αλλ-ι μονάχα γιά νά φέρνη έως τό 
πρόσωπό τού συνομιλητού της τά κύματα τής 
μυρωμένης πνοής πού σκορπίζουν ολόγυρα οί 
θεϊκοί της ώμοι, τά μαλλιά της και τό κομψό 
της φόρεμα.

, Συνομιλούν στή γωνιά αύτή τού σαλονιού μέ 
τη σιγαλή φωνή τών ερωτευμένων πού φοβούν
ται μήπως τούς άκούση κανείς άλλος. Καί τί 
λενε τάχα·,....Ποιος ξεύριι;!.. Εκείνου τά μάτια 
γυαλίζουν, λάμπουν ολοένα περισσότερο' είναι 
μεθυσμένος απ' ο,τι βλέπει κι’ αισθάνεται, ζαλι
σμένος άπό τό γλυκό άρωμα πού άναπνέει διαρ
κώς καϊ πού φθάνει έως τά βάθη τής ψυχής του 
λτο πρόσωπό του έχει ζωγραφισθή ή εύχαρί- 
στησις πού αισθάνεται ό άνδρας όταν καταλα- 
βαινη πως αρέσει σέ μιά γυναίκα.. .Αύτή γελάει 
και τα δόντια της φαίνονται μαργαριταρένια μέ
σα στο κοράλλινο δροσερό πλαίσιο τών νειλιών

Και λενε, λένε άδιάκοπα κάτω άπό τό θερμό 
φως πού ρίχνει τό Τούρκικο φανάρι, ένώ στην 
πλαγινή καμαρα ακούεται ή γλυκόηχη μουσική
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Τ'Κ ορχήστρας καϊ ο θόρυβός τών ζευγαριώιν 
που χορεύουν ακούραστα στο κερωμένο παρκέτο.

Κι ένώ κυτ- άζονται άδιάκοπα, ατελεύτητα 
στά βάθη τών ματιών των τών μεθυσμένων άπό 
τη λεπτή αύτή ηδονή, φανερώνονται, περνάνε 
γρήγορα, κι' έπειτα σβύνουν χίλιοι πόθοι αόρι
στοι κι' όνειρα ήδονικϊ άνεκπλήρωτα... ’/2.' πώς 
φέγγουν τά μάτια τους τώρα βελουδένια ερω
τικά....

Κι εξακολουθεί το αθώο καί συγχρόνως ένο- 
%ο παιγνίδι, τό λεπτό αύτό φ_,]έρζ, πού τόσο 
αρέσει καϊ στής ήθικώτερες καί τιμιώτερες γυ
ναίκες, διότι τούς ενθυμίζει τό μεγάλο αμάρτημα 
πού δεν τ-.λμονν νά διαπράξουν εύκολα....

ΣΠΥΡΟΣ Κ. ΤΡιΚΟΥΠηΣ

A α α7\ ....
Δύο λογογράφοι, έκ τών γνωστότερων, έπαρα- 

σημοφορήθησαν όχι διά τήν φιλολογικήν των 
"ξ·™ ~ 'lt' 'παΡαα’ίέίοφορηθούυ—άλλά
δι’ ιδιαιτέρας υπηρεσίας ασχέτους ολως πρός τά 
γράμματα — ό κ. I. Δαμβέργης ώς γραμματέας 
τών πατριωτικών έράνων καϊ ό κ. Π. Νιρβάνας 
ως αξιωματικός δι αρχαιότητα υπηρεσίας, θά 
τούς έξετίμων άκόμη περισσότερον άφ' ο,τι τούς 
έκτιμώ, έάν δέν έδέχοντο τά παράσημα καθ' ον 
τρόπον καϊ δι ον λόγον τοΐς άπενεμήθησαν, άφού 
έπρεπε νά τά είχαν πρό πολλού διά τήν πνευμα
τικήν των παραγωγήν...’Αλλά..........

•
Μερικοί επίτροποι ναών έδείχθησαν πολύ νεω- 

τερισταί. Ενοικιάζουν στασίδια—θέσις διακεκρι
μένη. α , β , όπως καί εϊς τό ιπποδρομίου—καί 
έτοποθέτησαν εις τήν είσοδον τώρα — άργό- 
τερα άνωθεν τής Ιερός Τραπέζης—γλόμπον ηλεκ
τρικού φωτός καί έτοποθέτησαν καϊ τηλεφώνου.

Υπάρχει Μητροπολίτης, Ιερά Σύνοδος, Υ
πουργείου Εκκλησιαστικών, Εσωτερικών κλπ. 
Ηρωτήθησαν, “Οχι βέβαια. Διά τά στασίδια 

επί τέλους έξεδάθη απαγορευτική διάταξις. Δι ί 
τό ηλεκτρικόν φώς, τό καταστρέφον τήν θείαν 
μυστικοπάθειαν καί τήν ποίησίν καί τήν ιερότητα 
τής προσευχής;’Υπάρχει ιεραρχία έκκλησιαστική. 
/4λλ·ΐ.............

*

Εϊς τά αρχαία θέατρα μόνον άρχα'α έργα ή 
τουλάχιστον αρχαιοπρεπή) πρέπει νά παίζωνται 
και οσον τό δυνατόν τελειότερου. Πάσα άλλη 
συνάθροισις ή ξενικόν άκουσμα ή πρωτόπειρος 
έκτέλεσις ειυε -βεβήλωσις. Ό κ. Φιλαδελφεύς ( 
ΰποδυόμενος διάφορα φιλολογικ ί καϊ καλλιτε
χνικά επαγγέλματα εϊσέδυσε δίς είε τά αρχαία 
θέατρα ύπό διαφόρους προφάσεις μέ μανδολι- 
νάτες, παρλάτες κλπ. Τπάρχει Αρχαιολογικόν 
συμβούλιου. ’Λλλά.........

ΑΜΑΡΑΝΤΟΣ

ΘΕΑΤΡΑ ΑΘΗΝΩΝ

V.

π;
ττα ιιί βά/χ ι 

ιιέ καντάδα Δέν 
ματικόν εϊνε ι 
μένα καί έμόατή.

Έάν 
των, δέν παρι 
σΰν μεγάλων 
τί λιιιπρέττο, τί άκατανόητα/ ί 
ήτο ουνβτό 
βοηδήση κάν 
Ωδείου. Οί συγγραφ 
είε δύο πρσ 
τέθη ΐνα (

V

Δημοτικόν &έατρον
. Ιΐόλειιθς έν «ολέκφ». όπερέττα Στ. Σαμάρα, 

• ίς j πράζεις Κείμενον Δεληκατερίνη καί Γοοκο- 
πούλου. , , .

Είνε ή πρώτη όπερέττα, τήν οπγτι ϊ-’'a1 °.Κ7τ 
•ζοχήν λυρικές δραματικός συνθέτης κ -ίοτ-.τζ 
Καί ό λυρ.σμόε δέν άπέλι.τεν αύτό/, γράφοντα οπε- 
ρέτταν. Μέρη τιτα ήμποροΰσαν νά προοτριιοονοΰν 
είε σοοαρόν ε’δοε συνοέοε»;.

Τό νέον ίργον τοϋ κ Στιιάρα δέν Εχει πολλήν 
τ.) ουνόζ «, Είνε καί Βιεννέζικη οπε- 

καϊ Αθηναϊκή ιιέ συρτάν καί Ιταλική 
ν έχει έ/ΐαϊον χρννιιατιοιιόν.Καί αίουη- 
καί πολεμικόν. Τραγουδάκια χαριτνν- 

α Οριαίιδευτικά.
κ. Σαίιόραε. μουσουργός έπτά ιιελοδραιιά- 

ιυοίαοε εργον ά.τάέιο? τών προηγηθει- 
έπιτυ/ιώ/ τον. δέον νά άποδοδή καί είε 

όσον καί ανόητο ι Δέν 
τοιοϋτον κείιιενον νά ίμπνεύοη ή νά 
όχι Σαμάραν, άλλά καί τελειόφοιτον 

εϊε έγραφαν
£ειε, ό.ότι ή γ' άοχε: 
ίνη ή υεαματική παρ

ςουάα Βιεννέϋκην όπέρέττα — ιιέ Βυζαντινός αμφιέ
σεις. Λείπει ή εύνυμία, διότι κυμικοί τύποι οεν υπάρ
χουν. Τί έργον έστηρίχόη είς σκηνογραφίας καί έν- 
ευμασίας καί όΐείλοιιεν νά όμολο (ήουνμεν ότι άμφο- 
τερα ύπήρΕαν οι’ Έλλ σκηνήν σπανίαε καλαισδητι- 
κότητοε καί πλούτου.Ό κ. Σαμάρας άνα,κασδείε νά 
παρακολούθηση τήν νερόοραστη δράσιν τών προσώ
πων ήοίκησεν έαυτόν. Ή μουσική του μ,ή έκτρεπο- 
μένη είς ύπερόασίας, ήριιήνευσε τά μέρη μέ απλότητα 
μελωδίας. Μό.ον είς τήν εισαγωγήν τής α' πράέεως 
ώε καί είε τήν τής ο' ήτις είκονίέει τίν 'ύπνον τών 
στρατιωτών, τί Εγερτήριον, τήν μάχην, τήν Εφοοον, 
τήν νίκην— τά σημαντικώτερα τοϋ όλου έργου—εν- 
ρεν ί κ. Σαμάρας καφόν καί έν.ευύερίαν νά δείέητήν 
τέχνην του, δ.ότι είνε τεχνίτης — αύτό είνε άναμφι- 
σίήτητον—έχων άμα τί προτέρημα νά^γίνεται άν- 
τιληπτός. Τό'τραγούδι τοϋ παρά, ή δυωδία τών 
λουλουδιών, ή σαρενάτα τοϋ μπεμπέ, τδτερτσέτο των 
συζύγων, ή γκαίότ τής β' πράέεωε καί ή γυναικεία 
χορωδία είε την άρχήν τής γ’ πράίεωε είνε εύμορφα 
?ίρ5; . .

Ή ένορχήστρωσις αρίστη.
Διά τούς'μή ίδόντσς τό έργον, γράφομεν τήν ΰπό- 

Θεσιν. Είς φανταστικόν εμπόλεμον κράτος — ίί ού καί 
τό άρλεκίνικον τών στολών—ό στρατός άναχωρεΐ οιά 
τόν πόλεμον. Υπάρχει μία πον.ύφερνος νύμφη μέ τό. 
πατέρα της—άπρεπης σάτυρα γνωστού Άυηναίου 
πλουσίου — καί μέ μίαν φίν.ην της Πεταλούδαν. 'Ολοι 
οι προικοδήραι είς κίνησιν, άλλ’ ή πολύφερνος άγα- 
πά ένα λοχαγόν, παρακολουθεί δέ ώε νοσοκόμος μέ 
τήν συνοδείαν της τόν στρατόν, όστις νικά καί ί 
πατήρ της δίδει έοριήν έπί τή νίκη, καδ’ ήν άγγέλ- 
νονται οί άρραόώνες τής κόρης του μετά τού λοχα
γού. ένψ ο! ποοικοδήροι μένουν έίω τοϋ /υμφώνοε.

Ή ΰπόκρισις δέν ύπήρέε τελεία, άλλ’ αρκετά ευ
πρόσωπος. Ή κ. Μάελ ώε κόρη τοΰ πλουσίου, είχεν 
άδύνατον φωνήν καί καμμίαν ϋπόκρισιν, διό καί άντε- 
κατεστάδη ύπό τήε κ. Κανδύλη. Ή Ρεόέκκα ώε τυ- 
χσδιώκτις, έκαμεν ό.τι ήμπορούσεν, ό δέ κ Βενιέρης 
ό δραματικός έδειίε καί χαρίσματα κωιιικοϋ, μέχριε ού 
τόν διεδέχδη ό κ. Χουσομάλληε. Καλή ή έμφάνισις 
τού κ. Ρούσου ώε Μπεμπέ. Τό μόνον προσώπου τό 
όποιον καί πολύ μέρος είχε καί έπαιζε μέ ζωηρότητα 

καί έτραγούδησε καί έχόρευσε καί ’σκόρπισε κάποια 
ζωή ήτο ή 'Εγκελ. Γό τραγούδι τή. Πεταλούδας τό 
κατέστησε δημοφιλές.

Τό λιιιπρέττο διασκευάζεται καί διορθώνεται ΐνα 
μεταφραάδή είς τή/ Άγλ/ικήν καί Ιταλικήν, διά .ά 
παιχυή τό έργον καί είε Ευρωπαϊκά θέατρα. Τό φθι- 
νώτέρον ετοιμάζεται περιοδεία είε Αίγυπτον καί ίσως 
είς Αμερικήν.

θέατρον Κυβέλης
ΊΙ άπομάκρυνσις άπό τήε σκηνής κατά τήν έφετει- 

νήν θερινήν περίοδον τής κ Κυόέλης ήκούσθη μέ 
ςί/.ικρινή /.ύπηζ. Δύναται νά ό/ομασΰή π/ ήγμα τού 
θεάτρου. Η δεσποινίς Κοτοπούλη, παρ’ όλην τήν 
άγαθήν της ΰέλησ ν νάπαραμείνηιέρεια τής τέχνης— 
ϊπωε τής άέίζει—άτνχώς παρασ-υρομένη έί ύπερτέρας 
βιωτικήε άνάγκης ήτο ήναγκασμένη νά άκολουθήση 
τά ποωεογενή καί χονδροειδή γούστα τού πολ/.οΰ 
κοινού, χασκοντος πρό τών κνημών, χανανίζοντος 
ποό τών καλαμπουρίων καί ήδυνομένου είς τά τρα
γουδάκια τών ‘Επιθεωρήσεων Καί οί άλλοι δέ θίασοι 
ίί αίσδήιιατος αύτοσυντηρήσεωε έμ-μοϋντο τήν Ν. 
Σκηνήν έπιδεωρησεόόζ ήτοι—κατά τό χολερόόλητοι.— 
Μόνον φρούριο/ ύπέρ τής δημοσίας αισθητικής έμε
νε·/ ή Κυόέλη. Τό τραγουδάκι καί τό χοροπήδημα, 
δέν κατώοδωσαν νά άπ/.ώσουζ έκεϊ τά οίκτυα των. 
Τά σοίαρά έργα —μέ τό άπαραίτητον καρύκευμα τής 
έ/.αφράε θεατρική-φι/.ολογίας—τήν φάρσαν—ε’ύρισκον 
καταφύγιο/ έκεϊ. Ac εύχηδώμεν ό άπορφανισθείς 
θίασος τής Κυόέλης νά οιατηρήση τάς ευτυχείς 
παραδόσεις τού παρελθόντος καί νά άνταποκριθή όσον 
τό δυνατόν είς τάε μεγάλος υποχρεώσεις, τάς οποίας 
απέναντι τοΰ έκλεκτοΰ κοινού άνέλαόεν.

Ό θίασος διευθυνόμενος ήδη ύπό τού κ. Τ. Λε- 
πενιώτου, ήρχιοε τάς παραστάσεις του μέ τήν φάρ
σαν τών κ. κ ΙΙετροκοκκίνου καί Ζουροϋ, « Ο »υ- 
γ>»ος Αιακριτής·-1 ό ίδιον θέατρον μάς Εσωσε ουο 
προγενεστέραε κωμωδ’ας τών ίδιων συγγραφέων, ευ
μενέστατα κριθείσαε. Ή τρίτη, ή καί νεωτέρα τήν ή- 
ζ.ικίαν, δέν προσθέτει είς τήν φήμην τών συγγραφέων, 
ε’/ε διιως περισσότερον τών άλλων πολύπλοκος καί 

περιπετειώδης, μά/.λον δέ άκατάλληλος διά δεσποι
νίδας.

Ό κ Λεπενιώτης -ή /υχή τού θιάσου—ζωηρότα
τος. κωμικώτατος· έχσρευσε κα Ταγκό μέ μίαν άπά- 
χησσαν.’ *Η κ Καλογερικού, ή όποια άνέλαόε τούς 
οόλους τής κ. Κυβέλης, Επαιζε μέ πολλήν δρεζιν, ή 
κ Παρασκευοπού/.ου. χαριτωμένη, μέ ώραΐον φόρεμα 
καί ώραιοτέραν ϋπόκρισιν, ό κ. Νέζερ δημιουργός τού 
μικοοΰ άλλως τε ρόλου.

Ή υπόδεσις δέν είνε εύκολο/ είς όλίγας γραμμάς 
ν’ αναγραφή. Περιστρέφεται περί τό πάθημα Ενός 
ά/άκριτου όν άπετύπωσε μετά τής Ερωμένης του ό 
κινηματογράφος καί καταόάλλονται προσπάθειαι όπως 
άγορασδή ή συλλαόοΰσα τούς Ενόχους _ ταινία.

Τήν αύτήν εσπέραν είς τό θέατρον «ΚυόΕλης · καί 
είς τό «Πανελλήνιον! έπαίχθη ή νέα κωμωδία τών 
Tristan Bernard καί AlfredI Atliis «Les Deux canards· 
ή άπό τοϋ Όκτωόρίού παίζόμενη μετ’ Επιτυχίας είς τό 
Παρίσι. Ό συναγωνισμός αύτός τών θιάσων νά παίζουν 
ταυτοχρόνως τό αύτό Εργον είνε Επιζήμιος, όχι μόνον 
διότι τάς συγκρίσεις πρέπει νά αποφεύγουν οί θίασοι — 
όταν είνε κατηρτισμένοι υπό τάς σημερινός συνωή- 
κας—άλλά καί διότι τά Εργα άναδιοάζονται άμελέ- 
τητα, τό δέ Ενδιαφέρον τού κοινού έζα/τλεϊται. Είε 
τό θέατρον Κυόέλης ό τίτλος μετεφράσθη «ΊΙ δυί» 
ΙΙαληοφνλλΰδες·, είε δέ τό Πανελλήνιον «Λί 
όνο Εφημερίδες». Προτιμώτερος νομίζομεν θά
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ήτο καί χαρακτηριστικότερο; ό τίτλο; «Τά δυό 
πσληόφυλζ.α -.

Τό έρ/ον είνε πολύ ευχάριστου καί έΐυπνώτατοςό 
διάλογο;. — μιά σάτυρα κατά τών έφημερίδων αί ό- 
ποϊαι έκδίδονται διά τά έέυ.τηρετήσουν ίδια ή κομμα
τικά συμφέροντα, χωρίς άρχάς καί πεποιθήσεις. 
Έχει απλήν άλλ’ έντεχνον πλοκήν, ένώ όμως -ί- 
τήν άρχήν έέελίσσεται ώς καθ'αϋτό κωμωδία. είς τήν 
γ' πράέιν μεταπίπτει εί; φάρσαν.

Ή σκηνή τή; ιιονομαχίβ; βεοιασιιένη καί τό τέλος 
κοινότατου. Πρόκειται περί ένός αρχισυντάκτου, γρά
φοντας εί; δύο αντιθέτων πολιτικών φρονημάτων 
φύλλα, κρυφά καί μέ ψευδώνυμον εί; τό εν, καί δσ- 
τι; ερωτοτροπεί πράε τήν γυναίκα τοϋ Ενός διευθυντοϋ 
καί τήν κόρην τοϋ άζλου, παίζει τό κρυφτό καί είε τό 
τέλος κατορθώνει νά συζευχθή τήν δευτέραν Πολύ κα
λό; τύπο; ό τοΰ ιδιοκτήτου τή; έφημερίδοε, τήν ό
ποιον πωζχΐ διά νά έκδώση άλλην.

Είς τό Θέατρον Κυοέλη; ό κ Λεπενιώττ,;, ό κ. 
Νέζερ, ό κ. Άργυρόπουλος, ό κ Παπαγεωργίου, ή 
κ. Καλογερικού καί ή δεσποινίς Δημοπούλου έπαιζαν 
μέ ιιεγάλην έπιτυχίαν.

Elc τό Θέατρον «Πανελλήνιον» μόνον α κ. Ίακω· 
βίδης, ή κ. Νίκα καί ο κ. Χέλμης κατόρθωσαν νά 
συγκρατήσουν τό έργον.

Ή « Έπιιίτροόί» τον Άιίώτον». Έργον άνευ 
φιλολογική; άόίας. Θέσις, ή ύποκατάστασι; ένός τρί
του εί; τά δικαιώματα έέαφανισθέντο; υιού. Μυθι
στορηματική ύπόΘεσι;, άλλά τεχνικά γραμμένη. Ή 
κ. Καλογερικού ώε τυχοδιώκτις έπαιζε πολύ καλά 
Ό κ. Αεπενιώτης, ό κ. Παπαγεωργίου ώ; τίμιο; 
τυχοδιώκτης καί ή κ Παρασκευοπούλου,έχαρακτήρισαν 
πιτυχώ; τού; ρόλου; των. Ό κ. Άργυρόπαυν.ο; ώ; 
γελοίο; μνηστήρ, ύπεροολικός.

Θέατρον Κοτοπούλη
Ή δεσποινί; Κοτοπούλη, άναγνωρίζουσα δτι τό 

θέατρον έχει άνώτερον σκοπόν τή; άπλής διασκεδά- 
σεως, άπεφάσ.σε νά δίδη δί; τή; έόδομάδο; σοοαρά 
έργα, εί; τά όποια υά τής οίνε δυνατόν νά δεικνύη 
τήν μεγάλην αληθώς τέχνην της.

Μετά τήν «Ήλέκτραν, έδωσε τήν «ιφιγένειαν 
έ«· Τανροις· τοϋ Γκαΐτε. Ή παράστασι; έργου κυ
ρίως ζ.υρικοΰ, δέν ήτο προωρισμένη νά προκαλέση 
ρίγη συγκινήσεως. Τό έργον ύπέροχον ώς ποίηιια. 
έχει μοναδικήν απλότητα, άνευ δρόσεως, εν είδος φι
λοσοφικού διαλόγου.

Ή δεσποινίς Κοτοπούλη απήγγειλε πολύ εύμορφα, 
είχε οέ Εκφραστικά; στιγμάς- πρωταγωνιστή; ό κ. 
Ν. Ροζάν— Ορέστης—πολύ μελετημένος, πλασμέ- 
νοεδιά τήν τραγωδίαν, κάλζιστοε δέ καί ό κ. Πεοίδη;

Ή μετάφρασιε, άτυχώ;,μαλλιαρή. 0ά συνεόουλεύα- 
μεν τήν δίδα Κοτοπού/η νά δώση τήν Ιφιγένειαν 
έν Ταύροι; τοϋ Εύριπίδου Θά εϋρισκεν ευκαιρίαν νά 
δείςη δλη; ιής δραματικής τη; τέχνη; τό τάλαντου.

Ό Είιίαγγελινς Χάλϋ.εο. Δράμα τετράπρακτου 
τοϋ Paul Lindau παιχθέν πρό αο έτών τό πρώτον 
εί; Δρέσδην. Έργον στηριζόμενον έπί έπιστη- 
μονικής βάσεω; : τής διπλής πρόσωπικάτη-ος. Ό Ει
σαγγελεύω μέ τά; άρχά; τοϋ δικαίου, δχι τού ψυχο
λογικού άλλά τοϋ τυπικού —καί ύπάρ/ει δυσαρμονία 
συχνά μεταίύ τυπικού δικαίου έοαρμόζοντο; ’ δοέα- 
σίας άπηρχαιωμένα;, καί τής ψυχολογία; — παρίσταται 
αμα ώς Θύμα νευρασθενείας. Εί; τόν Εισαγγελέα 
■υπάρχουν δύο άνΘρωπσι άκρως άντίθετοι. Ό ηθι
κό;, ό άνθρωπο; τοϋ καθήκοντος, ό αυστηρό; τη- 
ρητής τοϋ νόμου—καί ό έκφυλο;, ό διεφθαρμένος, ό 
εγκληματία;. Ό Είσαγγελεύς καί ό Άπάχης.’ Μάτην 
® Ιατρός — ό άντιπρόσωπο; τής νεωτέρας Επιστήμης 
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— προσπαθεί νά δίκαιον ογήση τό γεγονός, τό όποιον 
είναι οιά τόν υεατήν ϋπερόσλικώς απίθανου. Γό έβ
γαν πανθ’ογικόν, επιστημονικόν, έχει πρωτοτυπίαν έν 
τή υπουεσει, ήτι; οέν είνε άζ.λο τι. ή έιιπράγιιατο; 
άπόδειέις μιά- ψυχολογική: θεωρίας. Γό καλόν και 
τό κακόν παλαίουν είε τόν άνθρωπον αύτόν,οστις δέν 
είνε κύριο; έαυτοϋ ΊΙ ύπιρκόπωσις, ένα; άτυχή; έ
ρως, συζετέλεσαν εί; τό νά κάταστή νευροπαΘήε,ένα; 
ύπνσόάτη;, μή έχων συ-.είδηειν τών ποαττομένων ΰπ’ 
αύτοΰ άπό ώρας εί; -ώραν, Γήν ημέραν λογικός, συ
νετό;, άίιοπρεπή; καί τό βράδυ κυλιόμενο; εί; τό 
τασερνεϊον τή; · Κουτσή; παπια;». Καί θεραπεύεται 
εί; τό τέν.σ; όιά τή; ύποδον ής. Ανακτά τήν μνήμην, 
το φώ; τοΰ ζογικοϋ Επανέρχεται χωρί; σκοτεινά 
πν.έον διαλείμματα, ή υέλησις κυβερνά τόν νοϋν !

"Ενα; τοιοϋτο; διφυή-, ρόλος, ήτο δυσχερέστατος 
εί; τήν άπόοοσιν. Κατ’ Εέοχήν Λεπτό; καί άντιΘέ- 
σεων αποτόμων, άπήτει τεχνικήν ύπόκρισιν Ό 
κ. Μυ.οάτ, ό εύσυνείδητο; ήδοποιόο, άνεδείχθη 
καλλιτέχνης ζηλευτός καί εί; τόν ρόλον αύτόν. 
Άπ" αρχής μέχρι τέλους τοϋ έργου—Ενας άζ.η- 
θινός Άτζ.σς τής ψυχικής αύτή; τραγωδίας—απέ
δωσε τά;’μεταπτώσεις καί μεταλζαγάς μέ ένάργειαν, 
μέ ψυχολογίαν, ή οποία συνεκράτει αδιάπτωτου τό 
Ενδιαφέρον τοΰ Θεατού.

Καί όταν εί; τό γραφε’όν του νευρασθενικό; έπε- 
τίΘετο κατά τοϋ υπηρέτου του καί όταν είς τό τα- 
βερνείον λυσσώδης έφώρμα κατά τή; ερωμένη; του 
καί ότα ν άνέκρινε τούς συνενόχους του άπάχηοε; καί 
ότα ν συνήρχετσ εί; εαυτόν κατά τήν άποκάλυψιν τής 
Ρούσα;, είχε στιγμάς έϊόχω: ευτυχεί;.

Ή δεσποινίς Κοτοπούλη Επαιζε τόν πεταχτόν 
τσακπίνικον, άλν.ά καί δύσκολου ρόλον τής ερω
μένης μέ πολύ μπρίο. Εί; τήν τεν.ευταίαν ιδίως πρά- 
ίιν εοειέ; πολλά άπό τά καλλιτεχνικά τη; χαρίσματα. 
Έ.ν ποίημα Γαλλιστί άπαγγεΰθέν ύπ’αύτής άπεοειέεν 
οτι εί; Γαλλικόν θέιτροζ υά είχε τήν φήμην ήν κατ’ 
αναλογίαν έχει παρ’ ήμίν. ’() κ. Χαλκιόπουλος φυ- 
σικώτατοε. Οί άν λοι ήθόπόΐοί είχον έλάχιστον μέρο;.

«Ό Είσαγγελεύ; Χάζ.λερ· έκαμε σειράν παραστά
σεων, έιποπίσα; τά ' Παναυήναια», τά αιώνια καί α
νούσια πλέον «ΠαναΘήναια».

«Μετά τίιν <!ι·γγνώιιιιν» Δράμα διασκευασσέν 
ύπό τού Δεκουρσέλ εκ τού ομωνύμου μυθιστορήμα
τος τή; Ματθίζ.δη: Χ-εεάο. "Εργον εχον άφθονον τόν 
Ιταλικόν ρωμα/Τισμόν. σκηνοθετημένον δέ μέ τέχνην 
ύπό Γαλλικής χειρός. Ή Γουάσκο έγκατα?είπουσα 
τόν σ _υγόν τη; ακολουθεί τόν έραστήν της.Έπί τρία 
έτη οί έρασταί έ/τρυφαϋν είς τήν ευτυχίαν. Άλλ’έ- 
πέρχετα! ό κόρο;· μεταίύ των ύπάρχει πλέον μόνον 
ή φιν.ία καί άφοϋ ό έρω; έσόυσε άποφασίίουν νά έπι· 
στρέφουν εκείνη εί; τόν ά»δρα τη;, έκεϊνο; εί; τήν 
μητέρα του, ήτι; τοϋ έχει έτοιμην μίαν νύμφην, ήν 
καί υπανδρεύεται. ‘Αλλά τό μαρτύριον τού χωρισμού 
τών δύο παλαιών εραστών τού; ώθεί ώστε καί πάλιν 
νά έζωθοϋν, άφίνοντε; τήν συίυγικήν στέγην των. 
Καί ταέειδεύουν μαέη ώ; δύο φίνοι, περιφέροντες τά 
ράκη τής άναμνήσεώ; των, ίώντε; μαζή έστω καί χω
ρίο έρωτα.

Ή δεσπ. Κοτοπού/.η είχε ύλην τήν θερμότητα τή; 
Ιταλική; αισθηματικότητα;,τρυφερά ερωμένη, ήτι; συν- 
εκίνησε· αί δέ έ νδυμασίαι της Θαυμάσιου νεωτερισμού 
καί κομψότητας. Οί κ. κ. Μυράτ, Χαλκιόπουλος καί 
ιδίως ό κ. Ρο'άν, ώ; σύζυγο;, συνεπλήρωσαν τήν έπι
τυχίαν.

«Μέ τιΐςτιιιάς τοί τ.οΰ.έιιον».Κωμωδία Ένεκέν. 
Ο Λερμουάζ άφοϋ διεσκέδασε τήν νεότητά του, άπε- 

φάσισε νά ύπανδρευθή μίαν έπαρχιώτισσαν, ή οποία 
όμως έννοεΐ νά γλεντήση καί αύτή τήν νεότητά τη; 

καί άφοσιοϋται εί; τήν κοσμικήν κίνησιν ό σύζυγό; 
τη; φοόεϊται καί τή; απαγορεύει τά; συν ανάστροφός· 
αύτή διά νά ιόν έκδικηθή άποκ’ά έρωμένον ό σ·-ύυ- 
γο; τού; προλαμόάνει καί τα σχΐοια τή; έκο κηστως 
τή; συζύγου ναυαγούν, χάρις εί; τά τεχνάσματα τοϋ 
συζύγ.ου, δστι; έίέρχεται έκ τή; συζυγικής αύτή; δια
πάλη; νικητή; καί μέ όλα; τά; τιμά; τοϋ πονέμου, 
άποφεύγων οϋτω τό διαζυγίου τό όποιον θά τόν έκα- 
μνε γελοίου. Ή δεσπ. Κοτοπούλη, οί κ. κ. ΓονΙδηε, 
Χαλκιόπουλος. Μυράτ καί Πα/μύρα. έπαιέαν χαρι
τωμένα.

Θέατρον Πανελλήνιον
Ό κ. Ίακωδίδη; ένεφανίσθη διά πρώτ/ιν φοράν 

εί; μεγάλον ρόλον. Μετά τόν μοκαρίτην Άρνιωτά- 
κην, τόν μόνον όστιε έποκε 'Γ<ι»·τοι'·φι>ν φυσικώ- 
τ«-α, δέν άπεπ:ιράθζ| άλλος νά τόν θίόη. Ο 
κ. Ιακωόίδης ήθέλησ; νά δώση δείγματα φίΛοτίμου 
προσπάθεια;, ή όποια όμω; δέν ύπερέόζ| τά όρια τή; 
προσπάθεια;.

‘II γινοϊκα ymr δέν Εχει ιίίκ. Φάρσα Bus-lia 
diet καί Delirit. Έίυπνον έργον. Ή κ. Ν.κα ώ; 
έπαρχιώτισσα, ήκιστα συνεπώς κοσμική, ίδημιούργησε 
ένα εύθυμου τύπον.

Ό κ Ίακωδίδης κάζ.λιστο;, ώς καί ό κ. Επ. Χ:λ- 
μη; ώ; άμπελοκτήμων.

Λοιδο(>ϊκος ΙΑ « δράμα Καζιμίρ Δελαόίν εί; γ 
πράέειε. Μετάφρασιε X. Άννίνου.

Ό κ. Φύρστ παραμένει άπό τού; παλαιοτέρου; 
ήθοποιούε ό δραματικώ'ερο;, ό όποιο; δέν συγχέει 
τά όρια τή; τέχνης μέ τάς διαφόρου; νεωτεριστικά; 
δήθεν έδελίίεις. Ηθοποιός, ό όποιο; ποτέ δεν εΐχεν 
αποτυχίαν. Άλλ’ υπάρχουν έργα εί; τά οπο'α άνα- 
δεικνύεται αληθινά υπέροχο;. Καί ώρισμένω; εν άπό 
τά έργα αύτά είνε ό Λουδοόϊκος ΙΑ’. Το δράμα δέν 
έχει φιλολογικήν άόίαν, άλλά μάζζ.ον ιστορικήν, Εί-ε 
όμως προσφοράν όπως άναδειχθή ή δύναμ'ε ένός καλ
λιτέχνου. ’Απαιτεί μεγάλην μιμικήν, αντοχήν νεύρων, 
βαθείαν άντίληψιν τή; ύψηλής τέχ νης. Καί όκ. Φύρσ; 
κατώρθωσε νά ένσαρκωθή τόν άπαίσιον εκείνον γέ
ροντα ηγεμόνα, εί; τήν ψυχήν τοϋ οποίου έζανζ.ά; 
συγκυκώνταιτάταπεινότεραπάΘη.'Ο Λουδοόϊκο: ΙΑ', 
οστις έόασίλευε τής Γαλλία; έπί 22 έτη κατά τόν 
ΙΔ'. αιώνα έγινεν όνομαστό; διά τά αιμοχαρή ένστι
κτά του. Ό κ. Φύρστ τόν έχαρακτήρισε κάλ'ΐστα. 
Πονηρότατο; ζί; τήν μίαν πράέιν, δεισιδαίμων εί; τήν 
άλλην, δειλός είς τήν τρίτην,τέλος υ ήσκει κατά τόν 
οίκτρότερον τρόπον, Τήν τεζ.ειοτέρσν ύπόκρισιν έδω- 
σεν ή γ'. πράϊις, καθ’ ήν έντροιιο; άγωνιά ΰπό 
τό ανυψωμένου έγχειρίδιον τοϋ δουκό; Νεμούρ, ό δει
λό; καί φιλόζωος ήγέιιών, ό όποίος είς τό αίμα, τό 
όπο'ον έν τούτοι- έχυσεν άφθόνωε, άποτροπιάζε'α1.

Τό έργον αύτό οί κρότιστοι τών τραγικών τής Ευ
ρώπης, ό Δομίνιτσι καί ιδίως ό Νοόέλλη, έέέλεέαν διά 
νά έπιδεικνϋουν τήν τέχνην των. Ό "Ελλην ηθο
ποιό; δέν ύπελήφθη είς έκφρασιν καί έρμηνείαν τοϋ 
ουσχεροϋ; ρόλου. Υποκρίνεται μέ τόσην όμοιαλή- 
υειαν, ώστε πράγματι φαίνεται ϊτι παθαίνεται, τό
σον κουράζεται, ώστε κλονίζεται ό οργανισμό; του.

Η κ. Νίκα,ώ; υιός τοϋ Αουδοόίκου, άπετέλεσε μίαν 
αρμονίαν έκτελέσεως, καθώς καί ό κ. Δελενάρδο; ώς 
οούό τοϋ Νεμούρ. Διά πρώτην φοράν ένεφανίσθη, μέ 
αγαθά έφόδια, ό κ. Παρασκευά; ώ; κόμη; Αί σκη
νογραφία! μόνον ύπελήφθησαν, πενιχραϊ, μή όίδου- 
σαι ούδεμίαν Ιδέα ν τή; αυλής ένός Λουδοόίκου, διότι 
ησαν... σύγχρονοι.

*Ο«*Αίτιδ«νς» τό περιλάλητου δράμα τοϋ Ροστάν 
τον ήρωα τοϋ όποιου ένεσαρκώυη ή Σάρα Μπερνάρ, 
έπαιςεν καί είς Αθήνας, ιιετά τήν 1\)πολιν, ή κ. Ρ. 

Νίκα. Ό Ροστάν μάς έδωσε κατά τήν συνήθειάν του, 
Ενα χαρακτηρισμόν, διότι τό δρά.ιια του τεχνικήν πλο
κήν δέν έχει κομμίαν Άζλά διά νά άποδοθή ό χα- 
ρακτηρισμέε ούτο; απαιτείται μεγάλη ύπόκρισιε καί 
Εντονό; προσοχή διά νά μή παροχαςαχθή II κ. Νίκα 
έσημείωσεν είς τό ενεργητικόν τη; μίαν έπιτυχίαν 
ά-αμφισόήτητον. Χωρίς ζά προοτρεέητι; 'ί- τή-άνά- 
μνησιν τής ύπερόχευ Γαλζ.ίδο; άριστοτέχν δοε, Θά 
εύρη τήν Έλληνίδα πρωταγωνίστριαν εχουσαν στιγμά; 
κατ’ έέοχήζ καλλιτεχνικά; καί μίαν ένότητα είε τό 
παίέιμόν της, χωρί; έζ τούτο ς τούτο νά προκαλή τό 
συναίσθημα τή; μο.οτονία;.Ή παραίσΟη-ι; τής μάχη; 
εί; τήν α' πράέιν, /, παράταίιε τών έυλί/ων στρατιωτών 
είς τήν ό', ό κατοπτρισμό; είε τήν γ’, ό μονόλογος 
έπί τοϋ άράχου είς τή·' δ',έπαίχθησαν μέ μεγάλην έζ.ευ- 
Θερ'αν κινήσεων, μέ έκφρασιν καί ευστροφίαν εί; τήν 
ομιλίαν. Εί; δέ τόν Θάνατον τή; ε' πράέεω; έκίνησε 
τήν Θλίψιν μετ’ οίκτιρμοϋ, όταν σόύνει ό άτυχή; νευ- 
ροπαθή; όνειροπόλο; τή; μεγάλη; πατρική; δόέη;.

Ό κ. Φύρστ ώςΦλβμπώ. ό κ. Νίκα,- ώς Αύτοκρά- 
τωρ τή; Αύστρία;, καί ό κ. Παρασκευά; ώ; Μετερ- 
νιχ έοοήθηοαν άρκετά εί; τήν ευπρόσωπον παράστα- 
σιν τοΰ Εργου.

Ή κ Νίκα εϊχ; νά παλαίση καί Εναντίον ένός 
μειονεκτήματος — τή; πενιχρότητος τών σκηνο
γραφιών. '

Θέατρον Συντάγματος
Ό θίασο; ΙΙλέσσα ένισχυθεί; ιιέ τήν κ. Βασιλάκη 

καί τόν κ. Λύτραν ήρχισε καί έέακολουθεί τα; πα
ραστάσεις του μέ τό περυσινόν «Πανόραμα». Ό κ. 
Μωραίτίζη; έπρεπε νά άνανεώση τά νέα τή; ημέρας.

Θέατρον « Ά’άμπρα»
Ή «Μομία Μαγδαλητίι■> άπό τά δυσκολωτερα 

έργα τοϋ Γερμανικού δραματολογίου, παρεστάυη έ- 
πιτυχώς, άζ καί εί; τινα μέρη έφάνη κουραστικόν. Ό 
συγγραφ-.ύ; είκονίζει τήζ δυστυχίαν μια; οικογένειας, 
ήτι- καταστρέφεται διότι οί άποτελοϋντες αύτήν 
είνε έκφυνοι. Ή κόρη χάνει τήν τιμήν της καί αύτο 
κτονεί, ό άσελφόε μέθυσο; φυλακίζεται, οί γονείς^πε
θαίνουν έκ πικρία:. Ή κ.Φωφώ 1 εωργιάδου υπεδύΘη 
τό πρόσωποντή; Κλάρα; μέ δύναμιν καί τέχνην, 
προκαλέσασα ζωη'ά/ συγκίνησιν. Ό κ. Βενιέρη; ώς 
πατήρ άριστος καί όκ Πα.ταστεφάνου ώ; υιό; αρκετά 
καλός.

Θίατρον ι’Ολύμπιαν
Εί; τά «’Ολύμπια·, συνεχίζει τά; παραστάσεις τή; ή 

νέα έλληνική όπερέττα, ή'όποια ένεφαζίσθη^ είς τό 
Δημοτικόν μέ τόν «Πόζ.εμον έν πολέιιω» Ηρχισε 
μέ τήν «Ευαν». Προσεχώς Θά παίίη τά «Παραπήγ
ματα·» μέ λιμπρέττο τού κ Λάσκαρη έπί τή βάσει τής 
ομωνύμου παιχθείση; άλλοτε κωμωδίας του, καί με 
μουσικήν τοϋ κ. Θ. Σακελλαρίδου.

Νέα έ'ργα
Έπιθεωρησομανία. 'Ετοιμάζονται έκτό; τών ΓΙανα- 

θηναίων καί'Πανοράματοε αί έζής Επιθεωρήσεις: «Έ- 
σταντανέ», Κ. Μιχαλοπούλου καί Κ. Σκόδρα, μου
σική Άστεριάδου.—«Ρώτησε τή κόρη σου», είουζ.λια- 
κή φάρσα Μ.'Αρμακό/.λα καί Ι.Σκζ.ηροΰ.— Τό Καρ
νέ τού ιηιφ τού κ. Βώττη.—-Ό Καζαμία; τών κ.κ. 
Σίμ, Χάμ καί Ίάφεθ.—Τά «Έπινίκεια· Α. Κυριά
κού.—Τό «Άλμπουμ» τού κ.Ααίου—Ό παπαγάλος 
τοϋ ιηιφ τού καμπούρη τοϋ Έτουάλ.—■ Νέα έπι- 
θεώρησι; τών κ. κ.' Αύρα καί ΓκαστΛ καί . έχει 
ό Θεό; . . . Ποοετοιμάζεται καί μία άλλη έπιΘεώρησις 
τό «Παγκόσμιον Λεύκωμα τών ψευδωνύμων Σεδράχ, 
Μισάχ κα! ‘Άάδεναγώφ.
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ίΤΙΝΑΚΟόΗΚΗ

"Εργον ΙΙερ. Τσιριγότου
Διακοσμητικός πίναξ

'C ΓΡΑΜΜΑΤΑ και ΤΕΧΝΑΙ Τ’
Λβ εξαιρετικήν ευχαρίστησα· δημοοιεΰομει· τρία ria 

έργα τοΰ διαπρεπούς έν Καιριρ ζωγράφοι· καί πολυτίμου 
φίλου τή; · Πινακοθήκης» κ. Περικλέους Τσιριγότου.

Ό " Παντοκράτωρ» έζωγραγ ήθη ύπό τοΰ κ. Τοιρι- 
γότου εί; τόν θόλυν τοΰ νεόδμητου έν Καίριο ναοΰ τών 
Άγιο»· Κωνσταντίνου καί 'Ελένης, χορηγούντο; τοΰ κ 
Ν. Τοανακλή, γνωστού διά τά; γενναία; χορηγία; υπέρ 
κοινωφελών σκοπών. Έδαπανήθη μέχρι τοΰδε <5<ά τόν 
άνεγειρόμενον ναόν έν εκατομμύριου χωρίς να τελείωση 
εντελώς. Ό * Παντοκράτοιρ» έζωγραφί/θη έπί κύκλου 
τεσσάρων μέτρων διαμέτρου, ή δε κεφαλή εχει περίπου 
ΰφος ενός μέτρου. Τό χαρακτηριστικόν τής τοιχογρα
φία; ταύτης είνε ή πρωτοτυπία, είς ήν ό κ. Τοιριγό- 
τη; καινοτομίαν προέβη. Έοκέφθη, τηοών τον τύπον καί 
τον ρυθμόν, να ζωγραφήο// τον Παντοκράτορα προοπτι- 
κώ; ούτως, ώστε νά φαίνεται όρθιο; έπί τοϋ Ούλου, 
καθόσον διά τήν εποχήν μα; δεν είνε αίοθητικώ; ορθός 
ό τρόπος καθ' δν ακόμη καί σήμερον τόν ζωγραφίζουν 
οί άγιογράφοι μας, δηλαδή μέ τό προσώπου καί τό στή
θος πρός τά κάτοι, είστε νά φαίνεται ιόοεί κολυμβών. 
Διά τής προοπτική; ό κ. Τσιριγότη; κατώρθωσε ώστε 
νά φαίνεται καλά καί ούχί παραμορφωμένο; είς τόν θεώμε- 
μενον άπό οίονδήποτε σημείου τοϋ ναοΰ. εί; δέ τόν έν 
τω κέντοιρ ίστάμενον, όρθιος. "Αν τοποθετήσ// τι; tip· 
δημοοιευομένην εικόνα άνωθεν τής κεφαλή; διά νά τήν 
βλέπ// έκ τών κάτω πρός τά άνω, θά εχη τήν έντύπω- 
οιν αυτήν. ΊΙ έπιτυχία τοΰ καλλιτέχνου καί ώ; πρός 
τούτο είνε μεγάλη.

Τό «''Οραμα τού Κωνσταντίνοι·» είκονίζει τήν σκη
νήν, καθ'ήν εί. τόν Μέγαν Αύτοκράτορα ένεφανί.,θη ό 
σταυρό; μέ τά; λέξεις « Έν τούτοι νίκα». Τήν ελαιογρα
φίαν τούτην ήγύραοεν ή .1 Μακαριό-η; ό Πατριάρχη; 
κ. Φώτιος, όστις καί τήν έδώρηοεν εί; τόν Μέγαν Αοΰκα 
τής Ρωσοίας Λ ωνοταντϊνον, κατά τήν εσχάτως αυτόθι 
διαμονήν του.

Ό Αιακσσιιη ιικός πίνας παρωτήτήν άνοιξιν τής ζωής. 
Έγένετο κατά π ιραγγελίαν διά ιό άνω μέρος μεγάλ >ι· 
επίπλου τή; αιθούση; "Αραβας πρίγκηπος.
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Ό κ Τσιριγότη; άιέλαβε νά φιλοτεχνήση διά τόν νέον 
ναόν τοΰ Κάιρου και τον 'Απόστολον Παύλαν διδάσκοντα.

♦

Έ*ΐ τή πεντηκονταετηρίδι τή; Ένώοεω; τή; Επτά
νησου γενήοεται αναδρομική εκθεσις μνημείων καί κει
μηλίων Επτανησιακών έκ τών χρόνων Ιδίως τή; προστα
σία; έν Κέρκυρα τήν 21 Μαιου έ.ε.

'II εκθεσις αυτή θέλει παραλάβ//·.
α') Επίσημα έγγραφα αρχών καί ιδιωτικά άναφερό- 

μένα εις τόν ιδιωτικόν καί δημόσιον βίον τή; Έπτανή- 
οου έπί τή; Αγγλική; προστασία; καί εί; τού; υπέρ τή; 
Ενώοεω; αγώνα;.

β ) Αντέγραφα διάσημων Επτανησίων ή "Αγγλων 
αρμοστών καί άλλων αρχόντων.

γ') Ιίιβλία, εφημερίδας, περιοδικά έκτυποιθέντα έν 
Έπτανήσω υπό 'Επτανησίων.

δ') Εικόνα; τοπίων, σκηνών, ενδυμασιών επτανησια
κών κτλ. ίδιοι; κιτά τού; χρόνου; τή; προστασίας.

ε') Προσωπογραφία; "Αγγλων ή Επτανησίων δρασάν- 
των κατά τού; χρόνον; τή; προστασίας, ιδίως δέ άνδρών 
έργααθεντων υπέρ τή; ένώσεως.

στ') Φωτογραφίας μνημείων κινητών ή ακινήτων συν
δεόμενων πρός τούς χρόνους τή; προστασίας.

ζ) 'Ενδυμασίας αστών καί χωρικών εκ τών χρόνων 
τή; προστασίας, εν αί; καί πλήρεις ενδυμασίας ή μέρη 
ενδυμασιών άνδρών δρασάντων υπέρ της Εντάσσω; καί 
αντικείμενα άνήκοντα είς τοιούτους άνδρας.

η') Μετάλλια, νομίσματα καί σφραγίδα; ιών ημερών 
τή; προστασία;.

θ') "Εργα τέχνη; υπό 'Επτανησίων καλλιτεχνηθέντα 
έν τοΐ; χρόνοι; τοΐ; προστασίας (μουσικά χειρόγραφα, 
σχεδιαγραφήματα, σκαριφήματα, ζωηραφίαι, τορεύματα 
κτλ.

ι ) Έπιπλα καί σκεύη τών ημερών τή; προστασίας.
"Ιδιον ι/ιήιια θέλει περιλάβη αντικείμενα εκ τών πρό 

τής προστασία; χρόνων άνήκοντα εί; άπαντα τ* ανωτέρω 
άρθρα.

*0 ·~ό'.1θ”ο; πρ >; προστασίαν τής υγείας τόιν μα
θητών · πρ»; ένίοχνσιν τοϋ εύγενοϋς έργου αύτοΰ έ'ω· 
οεν ώραίαν εορτήν έν τφ Σταδϋρ ή; μετέο/ον ΙΟρί! 
μαθήτριαι τοϋ 'Αρσάκειου. Έγένοντο έν αρχή ϊ·πό τμή
ματος αυτών άσκηοεις γι μναοτικής, έκτελεσθεΐοαι μετά 
μεγάλη; ρυθμικής άκριβεία; καί συγχρονισμόν Είτα 
παοήλασαν ΰ'.αι αί /ιαθήτριαι μέ Έλλ. σημαίας, μέ ποι
κίλας καθ' ομάδα; εγχρώμου; έιδι/ιασ'ας, άνελιοοόμεναι 
και ουμπτυοοόμεναι διά κανονικών κ.ιιήοεω··. 'Εχόρενοαν 
είτα εί; ήμικΰκ'.ια τούς κνριωτέρου; Έλλ. χορούς, 
έςωοετικώ; δέ άριστα τόν Οανμάειον μπάλλον. G! Πρό
σκοποι μέ τό ώραϊον παράστημα, τόν άψογον βηματισμόν, 
μέ τή· ποδηλατοδρομίαν καί τά τερπνά παίγνιά των- 
ποοεκάλεοαΐ' ζωηρόν τό ενδιαφέρον καί τά μειδιάματα 
τών θεατών. Γριφικοιτάτη ήτο έν τέλει ή παρέλαοις τών 
οτεφανηφόρων μαθητριών, αϊιινες αχηματίζουοι παμμε- 
γέθη Αστέρα καί άλλα συμπλέγματα Τήν υπαίθριον εορ
τήν έπηκολούθησεν άλλη έντό; τοϋ ‘Αρσακείιιν έζωτική 
εορτή—αγορά κομη'οτεχνημάτωι·, μέ πωλητρία; μετημ- 
φιεσμενας.

*

Άαέθ.ινεν εί; ηλικίαν 92 ετών <ί μέγας γελοιογράφο; 
τοΰ ·Πώντς· οέρ Τζϋιν Τέννιελ, έπί πεντηκονταετίαν 
διατελέοας «πολιτικό; γελοιογράφο;■> τοϋ φύλλου τούτου. 
Αί γελιιιυγραφίαι του ήσαν τρόπον τινά τά πολιτικά άρ
θρα τοΰ φύλλου καί άπετέλουν εκφραοιν τής 'Αγγλική; 
ιδέας έπί παντός ζητήματος τής γενικής πολιτικής. Μία 
τών ίοτορικοτέρων γελοιογραφιών τον είνε ή παριστά- 
νονσα τόν νεαρόν τότε Κάϊζερ έκδιώκοντα τόν τπιλότον» 
Βίομαρκ

Τόν τίτλον τοΰ σέρ έλαβεν ό μέγας καλλιτέχνης άπό 
τόν Γλάδοτωνα. Τό χιούμορ δέν ιόν άπέί.ιπε οΐ'τε εί; 
τά τελευταία τής ζωής του πρό τίνος έτηλεγράφει είς 
εφημερίδα έροιτήοαοαν περί τής υγεία: του: ·Ααμπρά, 
'I flS°yX‘llS δυναμώνει θαυμάσια ό βήχα; μοΰ ξετινάζει 
τήν γεροντικήν ύπνηλότητα.»

Εί; τό άρχαΐον θέτιρον τοϋ Διονϊοον εδόθη εορτή 
υπέρ τών προσφύγων Ήπειρωτών.’Ανάγκη >ά γεινη χω
ρισμός τοϋ σκοπού, ιιπό τής έκτελέόεως. Ή ιδέα νά δοθή 
μία ίορτή είς τό αρχ,αΐον θέατρου, μεγαλοπρεπής, ωραία 
όσον καί έπικίνδυνος' αΖΖά πάντως έπαινετή. Τήν εορ
τήν διωργανωοε οισματεΐον παρασχον σημαντικά; κατα τον 
πό’.εμον υπηρεσία; ώ; πρός τήν διατροφήν τών απόρων 
οικογενειών έν Ήπείριρ, ό Πανελλήνιο; σύλλογο; τών 
Κι ριιϊιν·, ΰν διοικούν μετά ζήλου ακαταπόνητου κυρίαι 
άξ.αι πόσης τιμής καί. πρέπει ιδιαιτέρως νά άναφέρη 
τι; τήν κ. Αίκ. Γλαράκη πρόεδρον καί τήν κ. Σωτ. 
Άλιμπέρτη γενικήν γραμματέα.

Ή έκιέλεοις τοΰ προγράμματος δέν άντεπεκρίθη οίτε 
πρός τήν ιερότητα τού τόπου, ούτε πρό; τήν αγαθήν διά- 
θεοιν τού Συλλόγου. Έν πρόγραμμα έπεβάλλετο άπλονοτε- 
ρον, ουμφαινο'τερον καί πρός τό περιβάλλον καί προς τον 
σκοπόν. Γαλλικά καί 'Ιταλικά τεμάχια, όσον καλά καί 
αν έξετελέοθησαν, ήσαν άνορθογραφίαι, αί συχναί δ' έμ^ 
φανίσεις οάν φαοόν τοΰ κ. Φιλαδελφέως, ό έγωϊοτικϊς λό
γο; του καί ή ανεπαρκή; όσον καί παραπαίονσα μανδο 
είνατα τής Μουσικής 'Ακαδημίας μέ μίαν χοραιδίαν εύ · 
φνώς άποκληθεϊσαν όπό ξενογλο'ιοσου συναδέλφου .... 
'κοροϊδίαν» ήσαν πάντως σφάλματα. Ή καλλίστη άπα γε- 
'■ α τή; δεσποινίδες Ευφροσύνη; Κατοικοπούλου, ή όποια 
τι; μιαν αρχαιοπρεπή έμφάνισιν, απήγγειλε τόν πρόλογον 
Τή; 'Αφροδίτη; έκ τοΰ 'Ιππολύτου Στεφανηφόρου τοΰ Εί - 
ριπίδου καί τόν μονόλογον τή; Μηδείας κατά τήν δια
σκευήν τοΰ Αεγκονβέ, καί τό 'Ελληνικόν άσιια τής κ 
Φωκά — υπήρξαν τά δύο αντισταθμίσματα, τά όποια 
ζωηρότατα έπευφημήθησαν 'Π κ. Καμπανάκι/, περί 
τής τέχνης τής όποια; ευμενέστατα ΰγραηιεν ήδη ή 
'Πινακοθήκη» καί ή νεαρά δεσποινίς Κακιονζη. τό πρώ 
τον έμφανισθεϊαα ιιέ τήν επιτυχή άνάκρουσιν τή; άρπα;, 

θά έκέρ'διζ'.ν πιλί’ εάν έπαιζαν έν αίθούο//. Άλλ' ό οκο- 
π·ς αγιάζει τά /ιέ.οα εαί ίέν έχει τι; ή νά ουγχαρή τόν 
ΣΑλογον τιον Κυριών τού όποιου ή εργασία αθόρυβο; 
άλλά θετική, κατ' εξοχήν δέ πατριοιτική, είνε άξια θερ
μότατη; ί'ποοτηρίξεω;, διότι δέν αποβλέπει εί; κοο/ιικϊ/ν 
κίνησιν, αλ.Ι.' εργάζεται μέ οτοργηι προ; τα ζωτικά ζητή
ματα τής γυναικεία; δράσεοι;.

*
'/'ό Άρσάκειον, τό όποιον έφιλοξέι ησε τά; έκδραμουσας 

μαθήτριας τών παρτοτηιιάτων του, παρεσκεύασεν ιό; απο- 
χαιρετιστηρ ον εορτήν παράστασιν τής · ‘Iφιγενείας έι- Ταύ
ροι; » τού Εΰρ'πίδου, ή; ή επιτυχία ίνεποίησε εξαιρετικήν 
έντύπωοιν. \ί μαθήτριαι αϊτινες υπεδύθησαν τά πρόσωπα 
τού δράματο; ήσαν έντελώ; κάτοχοι του μέσον; των, ό δέ 
χορό; καί πολυπρόσωπο; καί ιϋπρόοωπο;. Τήν μετά 
φραοιν—πολύ καλήν έν άπλή καθαρευούοι/ — έφαλοπό- 
νησεν ό κ. I. Σακελλαρίδης, ό'οτι; καί έδΐδαξεν είς ταϊ 
μαθήτριας τήν ΰπόκριοιν. Παρά τινας μικρά; άτελείας 
άναποδράοτου; προκειμένον περί ερασιτεχνική; παρα- 
οτάσεως, ώ; ούι-ολον ή « 'Ιφιγένεια έν Ταύροι;» άπεδόθη 
κάλλιστα Τήν Ιφιγένειαν ί'.τεδύθη ή έκ Κύπρου μαθή
τρια διαρία ‘Ελευθερίου, ή οποία μέ τίμ1 παθητικήν καί 
γλνκεΐαν φωνήν της διέθωε ον; π ιθέστατα τούς ακροατα; 
ό'ιστε καί αυτήν τήν μονοτονίαν τής άπαγγε'.ια; νά παρί- 
δωσι. Τόν ΙΙυλάδην ΰπεδύθη μέ περισσήν ζωηρότητα ή 
μαθήτρια Έλπ. Παπαδιά, αληθινόν όμως τ άλαν τον δρα
ματικόν απέδειξε καί διά τήν φιονήν τ .- κιί δι'ι τήν 
εκφραοιν ή Κρήσοα Άιδρωίκη ί'ι ω,οίδι,ν, η όποια 
ώς 'Ορέοτη; θά ήτο περιζήτητο; ίιπό: τ >· κα'.'-.τερον 
θίασον ο,τι κυρίως τήν χαρακτηρίζει ι:ΐνε ή ζωηρύτη; 
τιϊιν κινήσεων, τό θάρρος τής σκηνής, ό ορθός τονισμό; 
τών λέξεοιν. Τά χορικά εφάληοαν αρμόνικα καί μετ ακρί
βειας κατά τήν μιτρίω; επιτυχή μελοποίησιν τού κ. Σα· 
κελλαρίδον ό κ Παχτϊκο; έχει κόμη είς ιό είδος αύτό 
καλλιιέραν έργαοίαν. Άντι'Ιέτω;, ή ένορχήστρωσι; αυ
τών πολύ καλή, γενομένη ύπό τοϋ κ. Αάβδα.

<~)ά συιτήοοιμεν είς τό Συμβούλιου τοΰ 'Αρσάκειου νά 
διΐιση τήν παράστασιν έν ί’παίθριμ—μέ προσκλήσεις αί 
όποϊαι νά σταλούν μόνον είς λ.ογίοις καί και.λιτέχνας καί 
δή είς r> θέαιρον τοΰ Αιονύσου. Είιε ό μόνος τρόπο; 
νά έξυγιανθή άπό τήν Φιλαδέλφειαν επιδρομήν. . .

*
Κατά νεωτέραν—καί τελενταίαν—άπόφασιν τό κτιρίου 

τή; Εθνική; Πινακοθήκη; θά άνεγερθή είς τήν οδόν 
Κηφηοοία; όπου σήμερον ο στρατών τοΒ πυροβοίακον. 
Τό γήπειδον έκ ·ΐ, ί/ΟΟ πήχετον άνήκον εί; τό ίημόοισν 
παρεχωρήθη εί; τήν επιτροπήν τής Πινακοθήκης δωρεάν, 
καθότι τόέκ 500,000 δρ ποσόν τό προερχόμενου έκ τώυ 
κληοοδοτημάιοιυ Άβέροιφ καί Κοργια'.ένιιιυ δέν έπαρκεϊ 
δι* ατοοάν οικοπέδου καί άνέγερσιν άμα τή; οικοδομή;.

■ίτ
Είς τήν Σμύρνην εδόθη έν τώ θεάτοιρ Σπάρτο· Κλο'ιμπ 

Λ ■ Άγαπητικίς τής Πωκοπούλα;» τοΰ Κορόμηλα υπό 
θιάσου 'Ισραηλιτών, κατά μετάφραση· επιτυχή γενομένην 
υπό λογίου 'Ισραηλίτου. 'Απηγορεύθη μόνον νά έμφανι- 
οθοϋν αί ηθοποιοί μέ φουστανέλες, διό καί ήναγκάσθη- 
οαν νά φορέσουν ευρωπαϊκά ενδύματα.

—Έωρτάσθη δι έσπερίδος ή πεντηκονταετηρι; τού πα
λαιμάχου ηθοποιού κ. Πέτρου Λαζαρίδυυ, όστις ίιχι 
μόνου ώς κωμαιδός διεκρίθη, ά'.Ζά καί κοινωυικά; κωμιρ- 
δίας έγραφε. 'Π έξηκονταετηρι; τοΰ φιλτάτον κ. Τα- 
βουλάρη τί γίιεται;

— Κατά τάς αργά; Μαιοιι θά δώσι/ σειράν .30 παρα
στάσεων Γάλλική όπερέττα, ί; όποια θά έλθη έκ Κανού 
εί; τά « ‘Ολύμπια* ■

— Ό διοικητής τής Εθνική; Τραπέζι/; ανέθεσε είς τόν 
κ. Γ. Σκώτ τήν φιλοτέχνηοιν δύο μεγάλων πινάκων, τά 
όποια θά παριοτοισι τόν Βασιλέα εΐσερχϋμενονεΐ; τήν Θεσ
σαλονίκην και είς τά Ίωάνι ινα.
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ΕΔΜ ΦΪΡΣΤ
ώ; -Ιοτόο/ίΐκο; ΙΑ' (Πράξις I")

Έκ τών έργων τοΰ Σκώτ, ή μεγάλη είκών τοΰ Βα- 
σιλέως ή παριστώοα αυτόν έφιππον έπί γερ ύρας ήγορά
οθη άπό τόν στανλάρχην κ. Ύψηλάντην άντί 15 000 
φράγκων. Έτέρα είκών τοΰ Βασιλέως μέ τόν υποστρά
τηγον κ. Λονομανην ήγοράοθη άπό τον κ. Στα/ιατ. Βα- 
φειαδάκη άντί δρ 6000.

— Ο πρωθυπουογός κ, Βενιζέλος άνέθεοεν εις τόν 
κ. Σκώτ τήν γραφήν σειράς μεγάλων εικόνων, αϊτινε; Οά 
παριστώοι τά; μεγάλα; μάγος τον 'Ελληνικού Στρατού. 
Ό κ. Σκώτ Οά μεταβή είς Μακεδονίαν κα'ΓΗ.ιειρον,ΰπως 
μελετήση τά τοπεΐα. δπου έδόθησαν αί μεγάλοι tiii/at. 
Κ ατόπιν Ο ί έπιστρέψ/ι F‘; Παρισιού; όπως έργασθή εί; 
τό έργαστήριόν τον. 'Η παραγγελία τής Κυβερυήσεω; 
θ' άνέΌ/ι τις 100,000 Λρ.

*

Ίό Συμβούλιου τής Εθνικής Τραπέζι/; άνέθεοεν τί; 
τον ζωγράφον κ. Ίακωβίδην νά φιλοτεχνήσ// τήν εικόνα 
τοϋ Ίωάινου Βαλαωρίτου τί; μέγα σχήμα, ή δέ ‘Αθη
ναϊκή λέηχη τοϋ ά> έθεσε ιήν φιλοτέχνησα· τών κατά τόν 
πόλεμον πεοόντων τριών αύτή; μελών Κ. Μάν·„υ, Γ. Κο- 
λοκοτρώνη καί Α. Άλμέϊδα.

— 'Εντολή τοϋ κ. Πρωθυπουργοί· έδόθη προκατα
βολή τί; τόν θαλασσογράφον κ Β. Χατζήν, ΐνα επι- 
οπευΟή τί. εργον τή; ά.τεικονίοεω; τών ναυμαχιών μις. 
Έγηεν έπίοης έναρξι; καί άλλης σειράς εικόνων τών έν 
κινήσει πολεμικών μα; πρό τών Ιαυδανελλίων "Εν άν- 
τιτορπιλλικόν ρυμουλκούν είς τόν Μοΰδρον τροχοφόρου 
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Τοιρκικίυ έπροκάλεοε καί τοΰ παρεπιδημούντο; Γάλλου 
ζωγράφου κ. Σκωτ τόν θαυμασμόν-

— Τό εργον τοΰ κ. Ν. Στεργίου τό βραβευθέν εις τόν 
Λβερώφειον διαγωνισμόν τής Γλυπτική; κρίνεται ώ; 

άριστον. Τό Αοθέν θέμα · 'Αγγελία Νίκης· άπεδόθη ,·:ί 
δύναμιν άπό τόν νεαρόν γλύπτην. Έφηβος μέ τό σώμα 
ρωμαλέου καί προτεταμένον τό στήθος, μέ τήν δεξιάν 
χεΐυα νψωμένην καί κρατούσαν δάφνην, πατεΐ στερεά είς 
τό βόθρον καί διαπνέεται όλος άπό τήν ίκανοποίησιν τής 
άποστολής του. Κλαοικότης έκτελέσεως χαρακτηρίζει τό 
έργον.

—'Η βασίλισσα τής Ρουμανίας Έλιοσάβετ άπένειμεν εί; 
τήν καλλιτέχνιδα κ. 'Ελπίδα Καλογεροπούλον τό παρά
σημου τής 'Αξίας α τάξεως έπ' ευκαιρία τών πέντε συ. 
ναυλιών τάς όποία; ή κυρία ΚαΙό έδωκεν εν Ρουμανία.
11 Έλληνίς κΐ-λλιτέχνι; έτιμήθη επίσης καί δι' επανει

λημμένων προσκλήσεων παρά τή Βαοιλίσσ//, έτραγούδησε 
δέ καϊ είς τά 'Ανάκτορα.

*

'Π Εταιρεία τών θεατρικών συγγραφέων προεκήρυξε 
νέον διαγωνισμόν μονόπρακτων έργων. Τά μέλη τής Εται
ρεία; αποκλείονται. Προθεσμία πρ'ις υποβολήν ή 1 Ιου
λίου Οά βραβευθή 1 δράμα καί 1 κωμωδία, μι 2ϊ>0 δρ. 
έκαστον, κα! 100 δρ. εί; τό σχετικώς καλλίτερου, μετά τά 
βραβει θέντα έργα. Τά βραβευΟησο'μενα Οά παρασταΟοϋν 
κατά τήν έφετεινήν θεατρικήν περίοδον είς 'Αθήνας, άλλά 
τά συγγραφικά ποσοστά τή; πρώτης καί δευτέρα; παρα- 

ογοοτό- Οά άνήκουν εις... τήν Εταιρείαν. Ένα; τρόπο; 
><ί δίδη βραβεία ή'Εταιρεία με τί ένα χέρι, καί νίι πέρνη 
μ/ τό άλλο άπό τό θυλάκων τοΰ βραβευμένου τό ίδιον πε- 
οίπου ποοόν Άλλ'έν τοιαύτ// περιπτώοει ιό γέρα; κατα
βάλλει όχι ή Εταιρεία, ω; γενναιοδωρία; άναφέρεται, άλ'.ά 

κοινόν. Έπειδή Λί τρίτη παράοτασι; δέν Οά γίνη — 
ίίοα καί περισινήν παράσταση·— οί συγγραφείς Λέν έχουν 
νά ελπίσουν τίποτε

★

Τό Αημοτικόν ουμβούλιον Πειραιώς ίη'ήφισε 3,000 δρ. 
οπω; κατασκει-αοθή ΰλαιογραφική είκόιν τοΰ κ. Βενιζέλου 
ήτι; Οά άναριηθή έν τή αιθούση τοΰ .δημαρχείου.

■—'Π Ελλανόδικο; Έπιτροπή τή; Φωτογραφική; έκ- 
Οέοεω; τοϋ "Παρνασσού", άπένειμε δίπλωμα εκτός συνα- 
γωνιομοΰ εί; τόν κ. Τοιίϊς, άργυροϋν μετάλλιον εί; τοί·; 
έξ επαγγέλματος φωτογρά·/ -υ; : Γαζιάδην, Χιγγριλάραν, 
Ξανθο'ποι-λον καί Σοΰτοον καί είς τοΰ; έρασιτέ'χνας ζό. 
Βλαστόν, Α. Βήχον, Von Berlan, Γ Ι'ριπάρην, Γ 
Κοίτσαν, II. Κουρουσόπουλον, 1. Μεσσαλϊιν, Γ. Τοάπα- 
λον, 1. Φοαγκούδι/ν καί Π. Ί'ύχαν. Τά έργα τών πριγκή- 
πο»' Λέν ίτέΟηοαν ύπό κρίσιν.

*

*Π έορτή τών Έλλ. χοοών ή ΛιοργανωΟεϊσα εί; το 
ύπό τοϋ · Λυκείου τών Ελληνίδων· άφήκε ζω

ηρότατα; εντυπώσεις, άφθονο; Λ' έχύΟη μελάνη. Μετά 
τήν έαφάνιοιν τών χορει·τριών έν Κερκύρα πρό τοΰ Rai 
ζεο, ένεθουσιαοθέντο; έκ τοϋ θεάματος,ή εορτή ποοοέλα- 
βεν εί; 'Αθήνας Παναθηναϊκόν χαρακτήρα "Ολοι ί'σπει- 
δον νά Ιδουν του; . . . άγνωστους χορού; των. Ώς θέαμα 
ήτο ιίληθώ; ελκιστικΐ/ ή εορτή' πρώτην φοράν έχορεύ- 
Οηοαν υπό τόσον πλήθους χορευτών καί ενώπιον τόσου 
πλήθους Οεατώιν οί χοροί ιιας, έπίοης δε δια πρωτην 
φοράν εΐδο/ιεν τά; ποικιλιοτάτας ενδυμασία; διαφόρων /ιε
ρών τή; Έλλάδο:. Καί ή έορτή κυρίως επέτυχε κατά 
τούτο "Οτι έγένετο ή έκθεσις αυτή τώι ένδυμαοιών, 
έπάνω είς ωραίου; ζωντανοί·; παρθενικοί'ς κορμού;. 'Ιδίως 
α! Μακεδωίδε; ήχμαλώτισαν ίΐλων τήν προσοχήν και 
τό ενδιαφέρον. Άλλ' ή έκτέλεσις τών χοροιν, Λέν ήτο 
άψογος' /ιερικαϊ έκ τών χορευτριών προοήλθιιν δια να 
αυξήσουν άπλοι; τόν αριθμόν τών χορευτριών, έλειπε 
δέ τό απαραίτητον προσόν τοΰ χορού, ή αρμονία τών κι
νήσεων. Μόνον σχεδόν ή τράτα /ιέ τοΐ·; χαρίεντα; κυιια- 
τισμούς εχορείθη μετά /ιεγίιλη; έπιτυχίας. Σφάλμα έπί
οης ήτο ή έκτέλεσις χορών έ>·ός τόπου μέ τό ένδυμα άλ
λου τόπου. Έπήλθεν οί τω /ιία άκαλαίοΟητιις ούγχυοις 
ρυθμών καί άμφιέσεων.

'Γό Λύκειον τοΰ κ. Μεταξά παρατίιξαν 120 μικρούς 
άλλά καλούς χορευτά; μέ η ουσιανέλλας συνετέλεσε τά μέ
γιστα εί; τήν επιτυχίαν. II 'Ακαδημαϊκή χορωδία μόλις 
ηκούετο. Οί χοροί, ποικίλλοντες κατά τόπους, έδωσαν 
μίαν ιδέαν τής κρατούση; έν αυτοί; χάριιο;, ενλυγιοίας, 
οεμνότητος. άλλά καί άρρενωπότητος. Έχορεύθησαν ό 
Καλαματιανός, ό κλέφτικος, ό ίθεσσαλικός,ό Τσακωνικός, 
ο ‘Ππειροιτικός, ο! Κρητικοί κα! νησιωτικός υπό ομά
δων Αττικής, Θεσσαλίας, Μακεδονίας, Κρήτης, Ίονίων, 
Λρχιπελάγους, Πελοπόννησου, 'Ηπείρου καί Νήσων τοϋ 

Αιγαίου.
Η έορτή ήρχισεν άρχαϊκόιτατα μ'ε μίαν παρέλαση· αΰ- 

ληοτρίδων, κανηη όρων καί χορευτριών μ'ε τό άρχαΰ >’ έν- 
δυιια, αί'τινες καί παρετάχΟησαν εκατέρωθεν βάθρου, ίίν 
ηνθοβόλησιιν. Την επιτυχίαν τής παρελάσεω; όφείλομιν εί; 
ιήν Λεσπ. Μ. Σκούφου.

Αλλ' ή Ελληνικωτάτη εορτή είχε καί τήν κηλϊδα της. 
0 κόσμος έοπενσε καί αί νεάνιΛε; προσεφέρθησαν εΰγε- 

νώς καί ή έορτή έλαβε 'χαρακτήρα πανηγυρικόν, διότι 
σλοι ήσαν βέβαιοι ότι αί εισπράξεις ΰπερβιίααι τά; 
45,000 θά ΛτετίΟεντο ύπέρ τών άγωνιζομένων τόν ιΰγ. - 
ττστατοι· τών άγιΰντον, τών Ήπειρωτών, τών θυμάτων τή; 
εθνική; ιδέας. Άτυχιίι; αί κυρίαι τοϋ Αυκείιιι· έσκέιΌη- 
°οτ εγωίοτικώς, άντεθνικώς, άνιιφιλανΟριοπικώι;. Καίτοι 

έξεδηλιίιθη ομόθυμο; ή γναιμη νά δοθούν τά χρήματα 
διά τοΐ·; δυστυχεί; άνεστίον; καί λιμόιτιοντας πρόσφυ
γας, αί κυρίαι έπέμειναν, πρ· βάλλουσαι ποικίλα; .προφά
σεις. "Οταν οί άποροι ιιαΟητα'ι τοϋ Παρνασσού άντί να 
παρικαΟήσουν εί; τήν έτηοίαν κοινήν τράπεζαν, έζήτη- 
ααν νά δσθή τό άιντίτιμσν τού δείπνου διά το'υς Ή πείροι- 
τα; καί όταν ό Γάλλο; ζοιγράφο; κ. Σκι'οτ τάς εισπρά
ξεις τή; έκθέσεόν; του παραχωρεί εί; του; Ήπειριοτα;— 
δύο εύγλωττα παραδείγματα ταυτόχρονα μικρών βιοπαλαι
στών καί ένός ξένου παρεπιδήμου, ή διαγωγή τοϋ συμβου
λίου τοϋ Λυκείου τών Έλλην/Ίιον ποοκαλεϊ θλιβερά; 
σκέφειΖ

*

7’ο ΆΛτΰο»· .ίόττί’τρ μιί; παρουσίασε τοΰ» χαΛ’.ττΰρου» 
τροη ϊμου; του είς τό κλειδοκύ/ιβαλον, τό τετράχορδον 
καί τήν βάρβιτον. 'Ιδιαιτέρα; ί'ηιω; /ινε.α; αξίζει ό νεα- 
ριότατο; κ. Ιάλλας Βστις Λιηρμήνευσε μίαν Λεζάντ τοΰ 
Βενιάφοκη /Τε δεξιοτεχνίαν καΟηγητού κα'ι ή δεσποινίς 
Λιλή Μόσνερ, ή όποια /ιέ Λύναμίν καί άκρίβειαν έπα'ξε 
τήν δυοκολωτάτην ΛΐΙΙΙβτ! </ί! Peli'I'intige τον Λίοτ 
άναπαοαστήσασα τήν έκρηξη· τής τρικυμίας τεχνικώτατα. 
Μικτό; χορός, έ·/·αλε σύντομα άομάτια άρμονικιίιτατα, εκ 
τών όποίοιν τό Γαμήλιου 'Εμβατήριου ήρεοεν ιδιαιτέρως. 
"Ολα 8μω; Γερμανικά.Αιαιί τάχα δεν περιλαμβάνονται εί; 
τό πρό/ρα/ιμα καί Ελληνικά τραγούδια ; Έξ ετέρου πολί· 
καλή ή παράιΈοις έν τώ προγράμμα τι τιών στίχων τή; 
χοροιδίας.

■π
Ή τελευταία συναυλία τή; όρχήστρα; τοϋ ‘Ωδείου 

άφιερώθη εί; επίδειξη· μαθητικών ταλάντων.
Ή ιδέα ήιο λίαν επιτυχής, διότι οϊ /ιετασχόντε; μαθη- 

ταί κα! /ιαθήτριαι έδειξαν ικανότητα σπάνιάν. Ό δεκα- 
επταετής μαθητής κ. Λ. δίητρόπονλας διηΰθινε τΐ/ν 
ορχήστραν, είς τήν Εισαγωγήν τοϋ · Λόεγκριν». τμιπο- 
ρεΐ νά είπή τι; μέ τελειότητα. Ό διδάσκαλι·; του κ. 
Μαροίκ ήμπορεϊ νά καυχάται ΛΓ αυτόν, ώς καί Λιά τόν 
κ. Σκλάβου όστις έπίοης διηνθυνε, μέ περιοοοτέραν αύ
τός νευρικότητα, τήν ορχήστραν έκτελέοαοαν τήν εισαγωγήν 
τοΰ « Κοριολάνου · τοϋ Μπετόβεν.

() αύτός Μητρόποι /.ο; εϊνε κα! συνθέτης, άξιος προ- 
οοχής. ΊΙ κ. Σκέπερ; έτραγούδησε τής «Χαμένε; Έλ- 
πίδε; < του, αί όποϊαι διαπνέονται άπό ευγένειαν αισθή
ματος και Ιδιορρυθμίαν νφους. Η δεοπ. Νέλλη ΊΙπίτου 
έπαιξε μέ δεξιότητα καί ευχέρειαν τό μακοότατον Κον
σέρτο αρ. 5 τοΰ Μπετόβεν ό δέ νεαρός κ. Σπ. 
Φαραντάτο;—καλλιτεχνικόν δαι/ιόνιον — τό έπίοης μα
κράν Κονσέρτο εί; οί μπεμόλ, έλασοον τοΰ Τσαϊκόφοκη 
μέ ζηλευτήν ακρίβειαν καί χρωιιατισμΰν ζωηρόν. Άπο- 
'Λιίλυ/·ις άληθινϊ/ ή έμφάνιοι; τής νεαρας βιολιστρία; ’-•Ιι’- 
τιγόνη; Κοψίδα, ή όποία άφοΰ ά.πέδωοεν έν νεανικόν 
έργον τον κ. Μαροίκ «Παθητική· 'Αντάτζιο· μέ βαθύ 
αίσθημα, έξετέίεοε /ιέ. μεγάλην τέχνην καί δίοα/ιιν και 
έκφρασιν καί γοργόιητα τήν « Άνάμνησιν τής Μόσχα;» 
τοΰ Βενιάφοκη. 'Ητο ή ήοωΐς τήο συναυλία;. Ό κ 
Κοντογιάνης έτραγούδησε μέ τήν βαθειά ά'.ΐά καί γλνκειά 
φωνή τον άσμα έκ τοϋ « Ιόν Κάρλου τοΰ Βέρδη, ή δέ 
δεοπ. ΠαντζοΛούλου έφάνη άνωτέρα τήν φοράν αύτήν ή 
άλλοτε, είς τόν « Ηρίγονον τή; Ελευθερία;· τοΰ Βέμπερ 

"Ολαι αί έ.κτελέσει; έγέΐ'οΐ’το ουνοδεμι τή; όρχήστρα;
*

Άπό τάς μάλλον επιτυχούσα; ώ; θέαμα καί οι; 
άκοόα/ια εσπερίδα;, έκ τών έριισιτεχνικιών και τών νπερ 
εύγενού; σκοπού· διδόμενων, ήτο ή ύπέρ τιών προσφύγων 
Ή’ϊειρωτών Λι.ιογι ν οΟεΐσα έν Τιβ Βασιλικφ ϋεάτριμ νπ·· 
τή; 'Ηπειρωτική; Έπιτροπή; τών ίεσποινιδων.

Προτ/γήΟη μία ιίναπαράοτατι; χωρικής οικίας, μέ 
πολλές χωριατοποΰλες, /ιέ μιά μάνα στρατιώτου καί /ιέ 
τόν πάρεδρ >ν, — Λν νπεδύθη ό συγγραφεύ; κ Λιδωρίκη; — 
άιαγινιϊιοκοντα έπιοτολήν, ή όποια ήμποριιΐοε νά είνε
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ΠΙΝΑΚΟΘΗΚΗ

επιτυχέστερα, ένώ ai άδείφαί τοΰ μαχομένον εύχονται^ 
είς τ>> Παναγίαν να έπιοτρέψη τιμηιιένος. Κατόπιν δ 
μαθητής τοΰ Ώδΐίου κ. Ποπολάνος έτραγούδησε μέ την 
βαούηχον φωνήν του τόν Ι'έρω-Δήμον, ή δέ δεσποινίς 
Κορόμηλά έψαλε μέ πολύ αίσθημα τόν 'Άποχαιρετισιών 
της ’Ππείρου» ένα μοιρολόγι γραφέν 'Ελληνιστί έπί τή; 
μουσικής τοΰ Γκουμπλιέ ή 'Λειτουργία τή; αυγής ■. 
Καθώς ένεφανίοθη με τό μίΐαν ένδυμα καί τήν παρα
πονετικήν φωνήν, έφάνη ώ; νά ήτο αυτή ή Ήπειρος. 
Καί οί θεατοί έξέσπασαν elf ζωηρότατα χειροκροτήματα, 
τά όποια τήν ήνάγκαοαν τά τοαγουδήοη καί τό παλαιόν 
τραγούδι · Μιά βοσκοποΰλα άγάπηοα».

Ή κινηματογραφική ταινία * ή Μύτη τή: Άθηνδς·,η 
ληφθεΐοα ΰπό ιοΰ κ. Λέστερ επίτηδες χάριν τής εορτής, 
ήτο μία αποτυχία καί ώς υπόδεσις καί ώς ίκτέλεοις. 
"Ολοι έπύζαραν ψυχρότατα καί αδεξιότατα, ή δέ μυιο- 
λογία μέ τό μέτρημα τής ,·»·»»,« μονότονος καί κουρα
στική. ... . . .

"Ο,τι ένεποίηοε καταπληκτικήν εντύπωσα· ητο η αρι
στοτεχνική άναποράοταοις τών άρχαίων ά,γεωγοαφιών 
καί τών δύο Ταναγραίων ειδωλίων—τέλεια, πανομοιότυπα, 
γοητευτικά,—όκ στεφάνωμα δέ τής τέχνης καί τής οληί 
ίσπερίδος έπήλθε τό · Στεφάνι ιής Νίκης», τό ό.πσΐον η 
λευκοφόρος θεά προέτεινεν ΰπεράνω τών άφι-πνιζομενων 
εν τώ οτρατοπέδω στρατιωτών. Ήιο θανμαοία είκών, 
καί διά τήν σϋλληψιν καί όιά τήν έκτέλεοιν. ΑΙ κυρίαι 
καί δεσποινίδες Σακορράφον, Ζυγομαλά, Κάρ, Μάνου, 
Νικολαΐδω·, Κρίνου Ούέλς, Λάμπρου, Κουτοαλέξη, Γρυ- 
πάρη, Ροΐδου, Δαγκλή καί Όρφανίδον ώ; άρχαίαι παρα- 
στάσεις είχον τήν μεγαλοπρέπειαν, τήν χάριν, τήν πλα 
οτικότητα άλλά καί τήν ακινησίαν ιών άριοτουργημάτων 
τή: αρχαίας τέχνης. Η παρασκευή καί έν γίνει ή καλ
λιτεχνική τών πλαστικών εικόνων προβολή όφείλεται 
είς τόν νεαρόν καλλιτέχνην κ. Πόνον Άραβαντινον, 
ΰστις κυριολεκτικοί; έθαυματοϋργηοεν.

' Π μουσική τής φρουράς έπαιξε κατά τά διαλείμματα 
τού; · Νικήτα; τοΰ Σαμάρα·, εν Π.πειρωτικ ·ν τραγούδι 
καί τό •Εμπρός μίιρς" τοΰ κ. Ξανθοπούλοι· — αριστον 
καί μαεοερικόν—ώς καί τό Εμβατήριου τοΰ · Πολέμου 
έν πολέμιο·■

♦

Ό παρ * ήμίν αγαθοεργό; σύλλογος · "Αγιος Αντώ
νιος» τής Γαλλικής παροικίας έδωσε συναυλίαν ΰπερ τών 
πτωχών.

Είς ιό μουσικόν μέρος,ή δεσπ. Όριγώνη έπαιξε μέ τέχνην 
μίαν νυκτωδίαν κα! ένα βάλς τοϋ Σοπέν, <ί κ. Μπονο- 
τιντούι τρεις συνθέσεις, έξ ών άπέδωκεν Λριστοτεχνικώς 
τόν Τοιγγάνικαν χορόν τοΰ Ναοίζ, ή δεσπ. Γεννάδη 
έτραγούδησε όσον ίσιος οΰδέποτε άλλοτε καλα, ό κ. 
Παπαδημητρίου μετά τής κ Σαμπιέρη ΐτραγούδησαν 
μίαν δυωδίαν άπό τήν «Βεντέτα Κάρυα» τοΰ κ Μαροίκ, 
ή ΰποκόμηοοα κ '/Η;·χοι·ϊτ έψαλε μετά επαγγελματι
κής μάλλον ή ερασιτεχνικής δεξιότητας δύο τραγούδια. 
Είς τό δραματικόν μέρος, ή δεσπ. Δαμασκηνού κατεγοή- 
τενοε μέ ιήν θαυμασίαν απαγγελίαν τής Αύρας έκ τών 
• Γελωτοποιών· τοϋ Ζαμακόϊ.Έπαίχθη δέ ώραιόιατα τό 

‘Ελαφρό χέρι·,ή χαριτωμένη κωμωδία ιοΰ Λαμπίς.Ήιο 
δύσκολου νά πιστεύοη κανείς οτι ιά πρόσωπα ιά όποια 
έπαιξαν ήσαν ό κ. καϊ ή κ Έρμπιγών, ή κ.Μπονιέ καϊ 
ό κ. Φιλονώ τής Γαλλικής αποστολής, ή κ Άλγκουέτ 
τού διπλωματικού σώματος. Τόση ή μεταμόρφωσις’ επί
σης λίαν επιτυχής ή διανομή τών ρόλων. "Επαιξαν δέ 
φυσικο’ιτατα.

Π

Έν Γενεύη ό "Ελλην βαρύτονος κ. Πέτρος Μπότα- 
σης, άπό τινων έτών φημιζόμενος διά τό τάλαντου του, 
έδωσε συναυλίαν τή σνμπρϊξει τής κλειδοκύμβαλο τρία; 
Ρέογκεν. Έκτος τεμαχίων ξένωγ μεγάλων μουσουργών, 
ξξαλε κα! ‘Ελληνικά δημοτικά άσματα.

12

ΊΙ δεσποινίς "Εβελ Μάρκε του. ήν πρώτη ή « Πινακο
θήκη· παρουοϊασεν ώς καλλιτέχνιδα πρό διετίας,αριστού
χο; τής 'Ακαδημίας τοΰ Μονάχου έπέδειξε τήν εκλεκτήν 
τέχνην της είς ιήν έκτέλεοιν οωνάταν δύσκολων συνθέσεων. 
"Επαιξε έκτ'.ς άλλων τήν είς Sol έλασοον τοΰ Σούμανν, 
μίαν λεπτήν σπουδήν τοΰ Σιούτ, τήν πρώτην ραη'ωδίαν 
τοΰ Μπράμς, καί μίαν περιπαθή νυκτωδίαν τοΰ Σοπέν- 
Άλλ' Ιδιαίτατα διεκρίθη καί έθανμάοθη είς τάς \<1' 
riatioilS έπί θέματος τοΰ Λ'άΰ5>·» τοΰ Μπράμς έπί δυο 
κλειδοκύμβαλων, τή οινοδείη τής δεσπ. Έλλης Γέρικη. 
Εις τήν έκιέλεοιν αυτήν, δΓ ήν έξετιμήθη τά μέγιστα 
καί έν Μονάχφ, ή δεσπ. Μαρκάτου ΰπήρξεν έξοχος. 
Έν γίνει διακρίνεται ή νεαρά καλλιιέχνις διά τόν ακριβή 
χρωματισμόν, τό καλλιτεχνικόν λεπτότατοι· παίξιμον και 
ιήν εύσυνείδητον έν τώ οω-όλω άπόδοοιν.

»
Ή ίοπερις ύπέρ ιής Φιλοπτοιχου Εταιρείας τών Κυ

ριών. δοθεϊοα επιμελεία ιοΰ · Συλλόγου ιών Ερασιτε
χνών·, προεκάλεοε ζωηρόν ενδιαφέρον. Είς τό μουσικόν 
μέρος ουνέπραξαν ή μάλλον ήμιλήθησαν ι; δεσποινίς 
Άννα Άνιοινοποΰλου μέ ιήν ·Κηδείαν τοΰ Αίοτ, κ 
κ. Άλγκουέτ μέ ιόν · Αρόμον τοΰ Ουρανού· τοΰ 
Helmes, ό κόμης Βάσοεβιτς, μέ τό άσμα I iei/eililIICil 
ιού Μπράμς ή δεσποινίς Χρ. Κορόμηλά μέ δύο 'Ελ
ληνικά τραγούδια τοΰ κ Σαμάρα.

Τό δραματικόν μέρος περιελαμβάνε μίαν παλαιόν άτυχή 
κωμωδίαν τό Καινούργιο οπήιι· ιών κ.κ Δάσκαρη καί 
Οίκον,ηιάκη, ή όποια χάρις είς ιός δεσποινίδας Κουτσά- 
λέξη καί Παπαδοπούλαν καί ιούς κ.κ. Καμάραν, Πανα- 
γόπουλον καί Φωκάν ουνεκρατήθη. Άνιιθίτως ή Γαλ
λική κωμωδία ιών Με'ίλάκ καί Άλυβΰ τό Κοριτσάκι · 
ευχμοίοιησε πολύ καί ώς έργον καϊ ιδίως ώς ίκτέλεοις. 
Είς τήν ύπόκρωιν διεκρίθηοαν όλοι. Έ ιών νέων ό κ. 
Ζαλλόνης διά τήν έλευθερίαν ιών κινήσεων ν.αί τό σκη
νικόν θάρρος,ό κ. Καμάρας έδημιούργηοεν ένα δύσκολου ρό
λον, <ί κ Δεπάοιας ζοιηρόιαιος.Τά άριοιεΐα όμως κατέ- 
κιηοεν ή δεσποινίς Χρυοούλη ήτις έπαιξεν ώς ιελει'α 
ηθοποιός ιόν ρόλον ιοΰ κοριτσιού Τόν ρόλον αυτόν 
έπαιξε καί ή αμίμητος κ. Κυβέλη. Ή δεσποινίς Χρυ- ( 
οούλη κατώρθωσε, βοηθοΰνι ις καί ιού Γαλλικού κείμε
νον, ν’αποδώοη τόν δυσκολότατοι' χαρακτήρα φυσικιότερα 
καϊ ακριβέστερα.

*
Είς τό Ζάππειον ήνοιξαν σχεδόν ταυιοχρόνως Λΰο 

κα'·λιιεχνικαί εκθέσεις, τοΰ ζωγράφου κ. Γ. Στρατηγού 
καϊ ιοΰ Γάλλου κ. Γ. Σκό,ι. Δ’ άμφοτίρας θά γράψω- 
μεν εκιεί'ώς είς τό προσεχές τεύχος.

■ Διά τό διαγώνισμα ιής κ .—χλήμαν ή Φιλοοοφικί/ σχο
λή τοΰ Πανεπιστήμιου ό'ιρισε κριιάς ιούς κ. κ, Καββα- 
δίαν καί Τοούνιαν. Άπεφασίσθη προσέτι καί ή έκ νέοι- | 
ποοκήρνξις το>ν διαγωι-ιομάτοιν Ενγενίδου.

— Αί Άθήναι ίφιλοξέι-ηοαν τήν διάσημου ’/|;~'?τ’ία | 
χορεύτριαν δεσποινίδα Ραντέλιφφ. Τόν προσεχή χειμώνα 1 
κατά πρόικληοιν τής Βαοιλίσσης ή δεσπ. Ρανιέλιφφ θά 
έπανέλθ/) εΐς’Λθήνας ίι'α διίιση χορει ιικά μαθήματα. Εί
ναι μοναδική διά ιόν ρυθμόν, είς άν υποβάλλει καί ιήν 1 
παραμικροιέραν κίνησιν τής γυναικός.

— Μέ μεγάλην έπιιυχίαν έπαίχθη ιήν 1H Απριλίου είς I 
τό άρχαΐον θέατρου ιών Συρακουσών ό « Αγαμέμνων · 
τοΰ Αισχύλου, κατά μειάφραοιν τοΰ κ. Ρομανόλι.

Ο! θεατοί άνω τών 20.000 έχειροκρότηοαν ένθονσι- I 
ωδέοτατα τό αρχαίοι· άριοτούργημα. Τό θέατρον ιών I 
Συρακουσών είνε άπό τά μεγαλείτερα κιισθέν τώ 'ISO π.χ 
κ·ΐιαι δέ εί: θαυμασίαν ιοποθεσίατ.

—'Ο διευθυντής τοΰ Παρισινού θεάτρου · Ωδείου· ιό I 
ό.πο'οι· έκλεισε κ. Άντσι’ά··, έδιχθη κατ’ αρχήν τήι· πρί- I 
τασιι· τής Τουρκικής κυβερνήοεω; όπως άναλιίβα ιήι· I 
διεύθυνοιν ιού ’Ωδείου καί τοΰ νέου Τουρκικού θεάτρου I 
τά όποια θά ίδρυθοΰν έν Κωνσιαι-τινουπόλει,

ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΑ ΑΓΓΕΛΜΑΤΑ
Έν τιμ Κεραμεικψ άνεκαλύφθη πλησίον τής όδοΰ Πει

ραιώς, είς βάθος 4. μ. στήλη μαρμάρινη έν τή αρχική 
αυτής θέσει, όρθια, έπί βάσειος διάμολύβδου έστερεωμένη, 
φέρουοα καί έπί ιών δύο πλευρών τήν έπιγραφήν Όρος 
Κε^αμεικΟΰ, καί είνε απολύτως όμοια ποιες τήν άνακαλυ- 
φθεΐοαν από πολ.λώε έτών παρά τό Δίπόλον στήλην μετά 
τής αυτής έπιγραφής. /ιά τήν τοπογραφίαν τών αρχαίων 
Αθηνών τό εϋρημα είνε μεγίστης οπουδαιότητος. Πλη
σίον τής στήλης τούτης άνεοκάφη καί μέρος αρχαίου στρογ
γυλού κτιρίου τοΰ 4ου αίώνος π. χ. άγνωστου χρήοεως.

♦
Διειαχθη ό έφορος ιών αρχαιοτήτων κ. Κουρουν.ιϋιης 

νά ένεργήση άναοκαφάς έν Χίι:> καί ό κ. Κεραμόπουλος 
έν Βοιωιίη.

— Εί: ιάς άναοκαφάς τοΰ δίοΐΐ Repos τής Κέρκυρας 
άνιυρέθησαν μεγάλαι έγχρωμοι κεφαλαί Γοργούς καί λέον
τας, άνήκουοαι προφανώς είς Άκρόπολιν, έι· τή όποίε/. 
έκειτο ό έξερευνώμενος ναός. Άνευρέθη έπίσης καί πε- 
φραγμένου αρχαίου φρέαρ. Ό Κάϊζερ διά τηλεγραιρήμα- 
ιός του περιέγραφεν έν λεπτοιιερεία τά άνευρεθένια προς 
τόν διευθυντήν τοΰ Μουσείου τού Βερολίνου.

Έπίσης εν Κέρκυρα είς τούς Άγ. θεοδώρους, παρα 
τιιν ναόν τοΰ Απόλλωνος άνευρέθηοαν όρειχάλκινος δακτύ
λιος, άνήκων προφανώς είς ανδριάντα, χάλκινα νομίσματα 
αρχαϊκά Κέρκυρας, αγγεία, λίθινου τεμάχιον ακρωτη
ρίου έν συμπλέγματ·., κέραμος μετά γλυφών εξαίσιας τέ
χνης καί ωραίων πραγμάτων, άνήκονιες είς τήν στέγην 
τοΰ ναοΰ.

Είς τήν Οέοιν Γοργω ενρέθηοαν 12 δίδραχμα αργυρά 
νομιομαια Κερκυραϊκά, τύπου θηλαζούοης βοός, ικα
νοί τρίγλυφοι καί μία μειόπη, δι' ών καθορίζεται δτι δ 
να ·ς ήτο Δωρικού ρυθμοΰ. Εΰρέθη έπίσης έπιγραφή «να- 
θυματική τιον ί Χεροικρατιδιον ·ι καί έιέρα άφιερωμένη είς 
την .Ιρτεμιν, καί πώρινου άνάγλυφον τιρ 600 π. χ. έξ 
οί· σιόζεται τό πλείιτον αόρος όπλίτον, φέροντας καί έπί 
τών βρπχαόνων προφυλακιήοια.

*
Διωρίιθη τμημαιάοχης τού αρχαιολογικού τμήματος 

τοΰ υπουργείου τής Παιδείας ό κ. Κουροι-νιιίιιης, άντί 
ιού προοωρινώς ιοιούιου κ. Βολωνάκη, δστις άνέλαβε 
ΤΟ άρτι ίδρυθέν τμήμα τών Καλιϊιν τεχνών.
, Γερμανική Ανατολική Έιαιρείτ, ή έκιελοΰοα

αναοκαιμά: είς ’Ασσυρίαν, άνεκάλυηιε τά έρεϊπια του πύρ
γου τής Βαβέλ, ιός καί τάς Πύλας τής πόλεως τούτης. 
. Εν άρχαίι/' Ηλιδι ένθα ΰπό τοΰ κ. Βάλτερ ένεργοΰνται 
ανασκαφαι μεταξύ τών εΰρημάιοιν καταλέγεται καϊ πρό· 
πλαομα γυναίκας χορεντρίας. Παρ’ αυτήν δε εντός αγγείου 
ευοέθη είδος χώματος, δ.ιερ.άναμιγνυόμενον μειά σιέλου 
/ιειαβάλλεται είς τριανταφυλλί Φαίνεται ότι έχρησιμο· 
ποιείτο ΰπό τών χορευτριών πρός καλλωπισμόν.

ετ
ΑρχΛίολογικΐικίνικίις ίν 'ΛλΗτρώ.

Εατα τό 1913 περιήλ,θον εί; ιέ, μουαεΓον 'Αλμυρού 
'0 φροντίδι^ ιοΰ κ. Ν. I. Γιαννοπούλου διάφορα άρ- 
χαιοι,ογικα αντικείμενα, ιόν τά κυριώτερπ άνιηωάφομεν

^1,,έθαφή έπί λίθου λυκοΰ αναθηματική έκ Φεοών 
’'v_ayiii;> Διί, τοΰ Δ.'αίώνος π.χ.
. Επιγραφή επί λίθου έκ Φερών φέοονσα κατάλογον 
«•οματων τοΰ /Γ αΖώνο» π χ.

Ε:Ι,έΰαφή έπί στήλης ναϊδ-οοχήμου έπιιύμβιος 
ΨΕρω»·.

Επιτύμβιος στήλη έκ Περάσου τών πρώτων χρι- 
'ανι>ιών χρόνων μετά γρααμάιαιν δυσαναγνώστων έν 

^ι ώς έκ τοΰ σχήματος.

51 Ομοια στήλη έκ Πυράοου ‘Ανθεμίου Κριπιδαρίοι·.
6) Τεμάχιον στήλης έκ Φθ. θηβών, περιέχον Ισως 

πράξεις άπελευθερώοεως δούλων.
Λίθινου όμοίωμα ζαβού τετράποδο; τών προϊστορι

κών χρόναιν.
8) Άνάγλυφον άναθηματικάν (e.C voto) έπί λίθον 

λευκού τοΰ Δ' αίώνος. Παρίοτησι δεξιή τιμ όρώντι άνδοα 
καθήμενον (ήμικεκλιμένον) έπί κλίνης πρεσβύτην, τόν 
Ασκληπιόν, κρατούντα πτηνΰν διά τή; δεξιά; χειρό; ήν 
ΰψοΐ. "Εναντι αύτοΰ παρίσταται γυνή καθημένη, ίσως ή 
Άθηνά, εχουσα τήν άριστεράν παρά τό άριοτεοόν οί;, 
ήν ΰποοτηρίζει διά τή; δεξιά; χειρό;.

Κάτωθι δέ τή; κλίνη; κάθηιαι όκλάδην βοϋς. "Οπισθεν 
δε τής γυναικ'·; ΐοταται παίς όρθιο; γυμνός, δπιοθεν δε 
αύτοΰ άνήρ έφηβος, φέρων βραχνν χιτώνα άχειρίδωτον 
καί ίμάτιον καί κρατών ίππον άπό τοΰ χαλινοΰ. Τό 
ανάγλυφου έθράυοθη ΰπό τών άνευρόντων αύτό χωρικών 
είς 5 τεμάχια, ίίτινα συνηρμόοθησαν τελείως.

9) Σφονδύλων λίθοι.· σκληρού ίοειδοϋ; χρώματος, σχή
ματος κολούρου κώνου, διάτρητον έν τιρ μέσοι -Λαθέτοτς. 
Πέριξ φέρει εγχαράκτους γλυφά; ήτοι: έν μέσο> ζώνη; έκ 
γραμμών, διαχωριζόμενης εί; δύο ϊοα μέρη διά τετρα
πλών γραμμών καθέτων είναι έγγεγλυμένα δύο ζώα τοέ- 
χοντα, ών τό εν είναι έλαφος, ώ; έκ τών κεράτοιν φαίνε
ται, το δε έτερον ίσως λύκος. Τό σφονδύλων είναι ή 
τών μυκηναϊκών ή τών γεωμετρικό>ν χρόνο»·.

10) Δύο οφονδύλια όμοιου λίθου διάτρητα μετά κο
σμημάτων.

Έκ δέ τών πήλινων άναγράφομεν:
1) Λύχνον πήλινόν μεθ' ωραίας κεφαλή; τή; Μεδούσης 

τοΰ Δ' π.Χ. αίώνο; έκ Φερών.
21 ΕΙδώλιον πήλινου παριοτΰν θεότητα αιγυπτιακήν.
3) Σφονδύλων προϊστορικόν.
4) Μήτρα πηλίνη αιγυπτιακή εχουσα παράσταοιν αι

γυπτιακήν.
5) Ειδώλων αιγυπτιακόν πήλινον παριοτόν ανδρα κα- 

θήιιενον όκλάδην καί εχοντα γυμνά τά αιδοία.
6) Τέοοπρ·; πεσσοί σφενδόνη; πήλινοι προϊστορικοί. 
~) Τεμάχιον αγγείου μετ’ ιίναγλύπτου προσώπου.
Έκ δέ τών χαλκών άναγράφομεν.
1) Κράνος χαλκοΰν τέλειον τοΰ Ε' π.Χ. αίώνο; φέ- 

ρον έπιγραφήν στικτοί; γράμμαοιν έξ Άγγειών τή; Δο- 
λοπίας.

2) Στάθμη μολυβδίνη έκ Φερών.
3ι Σφραγίς χαλκή βυζαντιακή, όημοσιευομένη ήδη έν 

Bijz Zeilsclit i/t
4!Διάφορά χαλκά μικροτεχνήματα.
5) Δύο δακτύλιοι χαλκοί γεωμετρική; εποχής.
6) Δακτύλιο; χαλκούς ήμίφθαρτος μετ’ έπιγραφής 

βυζαντ ιακής.
7) Αίχμή τελεία βέλου; χαλκού.
8) Πεοοός μολύβδινο; σφενδόνης.
9) Κρίκοι τς έλάσματο; χαλκού.
10) Νομισματοειδέ; έλασμα έκ μολύβδου μετ' άναγλύ- 

πτου κεφαλή; βοός.
Εκ δέ τών αιγυπτιακών έτερο; ΰλης.
1) Ί’ηφίς έκ λευκή; ΰλης διάτρητος καθέτω; μεθ’ 

ιερογλυφικών γραμμάτων.
2) Σκαραβαίο; αιγυπτιακό; μετά παραστάσεων αιγυ

πτιακών.
Εί; τά ιϊνωτέρω προσθετέα:
1} Άθηνά πηλίνη μετά κράνους έκ τριών ερωδιών 

άποκεκρουμένη λοξώς.
2) Κεφαλή λίθινου ειδωλίου τύπου Τοούντα Διμίνιον 

καί Σέσηλον (πίν 38) έκ Ζερελίων.
3) Ασκό; χαλκού; μικρός.
4) Χαλκοΰν αγαλμάτων θεότητο; αιγυπτιακής.
Έπίσης τόμουσεΐον πρσσεκτήοατο έξ ά/ορΐ,- διάφορα 

νομίσματα άργυρό καί χαλκϊ.



“Ητοι αργυρά μεν 19, χαλκά δΐ 54. ΤαΒτα άνήκονσιν 
είς τάς πόλεις καί τούς βασιλείς καί τά έθνη: Φερών, 
Κραννώνος, Γόμφοη·, Λαρίοης, Ριζοΰντος, Κιερίον, Λα
μίας, Έκκάρρων, Φαρσάλου, Πεπαρήθον, Γυρτώνος, 
Κοινού θεοοαλών (Έλλην καί αΰτοκρ. βωμαϊκ.)Μαγνη
τών, Άθαμάνων.— Αθηνών, Κόρινθόν, Έλενοϊνος, 
Θεσσαλονίκης, Μέντης, (;).— Ήπειρωτών, Μεοοηνίων, 
Μακεδόνων, Βοιωτών.— Φιλίππου Β', Πέρδικα, '.4ie- 
Ιάνδρου μεγάλου, Κασσάνδραν, 'Αντιγόνου, Λημητρίου. 
' Ιντιόχου, Φιλίππου Γ\ ΓορδιανοΟ.— ΙΙρό; δε τεμάχιον 
άρχιερατικοΰ σάκκου χρυαονφαντον μεσαιωνικόν.

Μετά τούτων κλείεται ή εί; τό μουσείου Αλμυρόν 
δράοι; τοϋ κ. Ν. I. Γιαννοπούλου, δοτις νπέβαλεν ήδη 
εί; τό συμβούλιου της Φιλαρχαίου Εταιρείας • “ϋθρυο;» 
τήν παραίτηοίν τον. Είναι αρκετοί οί αρμόδιοι διά τήν 
περαιτέρω διάσωσιν τών αρχαιοτήτων Θεσσαλίας, άφοΰ 
έθεώρησαν τήν ιδιωτικήν ενέργειαν ώς πρόσκομμα εί; τά 
καθήκοντα των.

ΝΕΑΙ ΕΚΑΟΣΕΙΣ
Ό κ. Ν. Καρβούνης, λογογράφος ποιητικιϋτατος,άλλά 

καί στρατιώτης γενναιόφρών, έν τή ·Έστίφ· έδημοσίενοε 
σειράν πολεμικών έντυποισεων, αί όποΐαι άνεγ>·ώσθηοαν 
μετά μεγάλου ένδιαφέροντος. Λ! εντυπώσει; ανται, γρα- 
φείσαι ούχί έν άνέσει γραφείου, άλλά έπί τόπον μέ τήν 
χαρακτηριστικήν αταξίαν ένό; πολ.εμιοτοΰ σφύζουν άπό 
παλμούς πατριωτική; όπερηφανίας. Άφηγεΐται δ συγγρά
φει·; πιοτώ; ώραΐα πολεμικά έπειούδια, καί περιγράφει 
ζωηρώ; τούς τόπους, εί; οί)ς εδρασεν δ στρατός. Τό βι
βλίου αφιερωμένοι· είς τόν · ΙΙόλειιον Ελλάδος καί 
Βανλγαμίας » είνε ένα; εΰγλοιττο; ύμνο; τοΰ Έλλ. 
θριάμβου κατά τών απίστων τέως συμμάχων καί τής επι
κή; κατ' αύτών έπιθέσεω; τοΰ Έλλ. στρατού. "Εκδοοις 
τής Πολεμική; βιβλιοθήκης Γ. Φέξη.

*
Έν προηγουμένερ τεύχει τής «Πινακοθήκης· παρέ- 

οχο/ιεν έν γενικωτάτάις γραμμαΐς τάς γνώμας περί τής 
νέα; ερμηνείας τού Δικεφάλου Αετοί? τού Βυζαντίου 
<»οο>· αφορά τήν γένεσιν αύτόΰ, ά; άνεκοίνωοεν έν διαλέξει 
ό κ. I. Σβορωνος διευθυντής τού Έθν. Νομισματικού 
Μουσείου. Η διάλεξη; εκείνη ήτο περίληφι; έκτενοΰς.με
λέτη; ίου, ήτις ήδη έξεδόθη πλήρης, μετά πολλών σημει
ώσεων κτί εικόνων- Παρέχεται οϋτ .· ευκαιρία εί; τον; 
φιλίοτορας, ίίπως ,μελειήοωοι. καί έκτιμήοωοι τήν πρω
τότυπον όσον καί εμβριθή έργασίαν ι«ΰ διαπρεπούς έπι- 
οτήμονος,δστις Αποτελεί μέν αυθεντίαν είς τά νομισματικά 
ζητήματα, αλλά καί ώς αρχαιολόγο; είργάσθη έπιτυγώς. 
Τής μελέτης προτάσσονται καί έπιτάοσονται ένθουσιώδεκ 
λίγοι περί τής με-,αλυνθείοης Πατρίδος καί τοϋ Βαοιλέως, 
δοτις διά τή; σπάθης καιέκτηοεν ώ; ίδιον σύμβολων, τό 
έμβλημα τών Αύτοκρατόρων τοϋ Βυζαντίου.

*
'Ένας θαυμάσιος, καλλιτεχνικός τόμο; με διαΤτάοει; 

Λεξικού, θαύμα υπομονής καί καλαισθησία; —ή «ΙΙοι- 
κιλη Στοά· τοΰ Ι9ί4 Ή άκαταπόνηγο; φι .εργία τοΰ 
κ ’Ιωάνναν Άριίένη, >/ μέχρι φνχώοεω; πρεσήλω- 
σίς του πρϋς τάς έλαχίστας λεπτομέρειας μαις ωραίας έμφα- 
νίσεω; καί ή φιλότιμο; συνεργασία τοϋ φιλοπροόδου · 
διενθυντοϋ κ. Μιχ. Ι’οφαιιλοίίιτς κατήρτισαν 
16ον τόμον υπεράξιου τής μέχρι τοΰδε μνημειο'ιδους 
γαοίας, ή όποια φέρει τόν τίτλον «Ποικίλη Στοά·, 
νέον ήδη, οργανισμόν ζωής, άναγεινηθεΐσα, συνεχίζει 
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: ζόν 
φωτεινόν δρόμον τη;, θησανρίζοί’οα εί; τά; περιμύμψσν; 
καλ μεοιά; πνευματικών αναλαμπών σελίδας της ΰ,τι εύ
μορφον καί ευφυές καί έμβριθές, λογοτεχνικόν ή γραφι
κόν έχει νά' έπιδείξη ή σύγχρονο; διανοητική παρ’ ήμϊν 
δράοις. Είνε τόσον πολλά καί ποικίλα καί ωραία τά πε
ριεχόμενα, ώστε δέν θά έξήρκει όλόκλήρος στήλη διά ν' 
αναφέρωμεν έστω καί τά κυριώτερα. 'Ιδίως εφέτος ά-

φίλονοϋν αί καλλιτεχνικοί είκόνε; καί έλειψαν—επί υλική 
βεβαίως ζημία τών εκδοτών, τών αφιλοκερδώς /ιοχθούι- 
τίον μέχρι; αυτοθυσίας—αίνεκρολογίαι.Ό έφετεηός τόμο; 
προσεγγίζει τό τέλειον, τό όποιον ασφαλώς θά μας πα
ρουσιάσουν έν τή νέφ σταδιοδρομία ιού εκλεκτού των έργου 
οί κ. κ. Άροένη; καί Ραφα'/λοβιις.

Ή εφετεινή ΙΙοικίλτ, Στοά είνε Απαραίτητον άπό- 
κτημα διά πάσαν Ελλ. οικογένειαν, κόσμημα πόσης βι
βλιοθήκης εκλεκτόν.

έξεδόθηοαν
Μπιζάνι, 

κ. Διον.
πηραοΓαπ-

h ♦
Είς τήν Πολεμικήν Βιβλιοθήκην Γ. Φέξη 

πολεμικοί εντυπώσεις διά τό Γμίιιποδο, 
Γιάννενα ιοϋ δοκι/ιωτάτου δημοσιογράφου 
Ινοκκίνοι·, περιγράφουοαι με δύναμιν, μέ 
κότητα μεγάλην καί ειλικρίνειαν τήν γιγαντομαχίαν τον 
Μπιζανίου καί τήν άλωοιν τών Ίωαννίνιον.

*
Αί Βουλγαρικοί ώιΐότητες αί έν τή Ανατολική 

Μακεδονίρ καί Θράκη κατά τε τόν συμμαχικόν καί τόν 
' Ελληνοβουλγαρικόν διαπραχθεϊοαι εκτίθενται με ολην 
τήν φρικιαστικήν των πραγματικότητα είς όγκώδε: βι
βλίου, έχον επίσημον τήν προέλευση·. Η μακρά αΰτη 
εκθεσις στηριζομένη επί γεγινάτω·, εγγράφων καί έπιοή- 
μων μαρτυριών προκαλεΐ άφ' ενός μεν τόν οίκτον διά τίι 
άτυχή θύματα, άφ' έτερον δε τήν αισχύνην διά τήν 
ίλπαοξιν έν Ευρώπη άνοοίου έθνους, οίον τό Βουλγαρι
κόν. Τό βιβλίου εχει καί πρλλά; εικόνας έκ φωτογρα
φιών., ,α'ίτινες έλήφθηο.αν έπίτοπίως πρός πιστοποίη
ση· τών καταστροφών, ήτοι ερειπίων καί θυμάτων ανθρω
πίνων:

*
«’/ϊλλτινικαΙ ττολιτειάι» , Αιάλεξι; γενομέτη έν 

τώ Αικηγορικφ Σύλλογοι Αθηνών, ύπό τοϋ κ. I’. Φι
λαρέτου. Είνε διασκευή έκ 'τοΰ πρώτου μέρους μακράς 
ανεκδότου μελέτης τοϋ φιίοπονοτάτου νομομαθιΰ;, δι' 
ή; ίστορικώ; άνασκοπείται ή διάπλασις καί έξέλιξις τών 
αρχαίων Έλλ. πολιτειών, έξ ώι· άπέρρευσαν αί νέαι περί 
αύτοδιοικήοεω; θεωρίαι. Τό έκδοθεν μέρος έξικνεϊται 
μέχρι τής Ρωμαϊκή; κυριαρχίας^ έν τέλει φέρει δ πολν- 
ΐδμων συγγράφει·; γενικωτέρα; παρατηρήσει;περί άναδιορ- 
γανώαεω; τών κοινοτήτων καί δήμων κατά τάς Έλλ. 
παραδόσεις.
ΠΕΡΙΟΔΙΚΑ

• Τόν τίτλον St'pski \'ile φέρει πατριωτικόν περιοδικόν 
έκδιδόμενον έν Βελιγραδίιρ ύπό τοϋ κ. Ράοιτς,ιμηματάρχον 
τοΰ υπουργείου τών < 
τρία πρώτα τεύχη τοΰ άρξαμίνου έτους περιέχουν ΰλην 
σύμφωνον πρός το πρόγραμμα τοΰ περιοδικού, μεταξύ 
δέ άλλων'μελέτην περί Έλλάλο: καί εικόνα; τοϋ Ρήγα 
Φερραίου, τοΰ βαοιλέως Γεωργίου, τής βαοιλίοοη; "Ολ
γας, τοΰ Βασιλέω; Κωνσταντίνου έν μέοφ τών διαδόχων 
τών Βαλκανικών Κρ ιτών, τή; βαοιλίοση; Σοφία; καί τοϋ 
κ. Βενιζέλου, έκ φωτογραφιών ληφθεωών κατά τήν έπο- 
χήν τοΰ πολέμου.

ν.Ίο χονκ.Ι αοιτς,ιμηματαρχου 
Οικονομικών. Τά άποσταλέττα ημϊν 

»ΓΪ /m&nta 'non ν*ΤΛ1ι" "Τmiιί i nu

★

Λαός. Έφημερΐς τΰν εργατών, ταιν υπαλλήλων καί 
ιών γεωργών. Συντάκτης δ γραμματεΰ; τοϋ 'Εργατικού 
Κέντρου Αθηνών κ. Π 'Αθηναίος. Αιά τής λαϊκή; αν- 
ri/f έφημερίδος άφ' ένό; οί έργάται θά έχουν βήμα απο- 
κλειστικώ; ίδικόν των άπό τοϋ όποιου θά ζητούν το δί
καιόν των, άφ’ ετέρου δέ θά φωτίζιονται αί έργατικιΰ 
όμάδε; εί; τόν αγώνα καί τήν δράοιν των, πρός βελτίω- 
σιν τή; ηθικής, κοινωνικής καί οικονομική; καταστάονι'ο;
των.

♦

«Homa e I' Oi'ienle». Έν Κρυπτοφέρη πλησίον 
τή; Ρώμη; — ένθα υπάρχει Έλλ. μονή μεθ' Ελλήνων 
κατοίκων πέριξ, εχουσα μεγάλην ιστορικήν αξίαν — ίπ» 
‘Επιτροπής έκδίδετα άπό τετραετία; έπιθεώρηοις μη' 
νιαία,ένή δημοσιεύονται μ-λέται εκκλησιαστικοί.

·!· 2559. —ΤΥΠΟΙΣ ΑΥΓΗΣ ΑΘΗΝΩΝ ΑΠΟΣΤΟΛΟΠΟΥΛΟΥ ■·.


